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L-mobile IPAR 4.0 - A negyedik ipari forradalom RFID technológiával
Gyártási- és logisztikai folyamatok optimalizálása, versenyképesség növelése

 ▪ Az intelligens gyár
Az L-mobile IPAR 4.0 elsősorban a változásokra 
való nyitottságot, a hatékony erőforrás-kihasználást,
ergonómiát, valamint az üzleti partnerek értékteremtő
folyamatokba történő bevonását jelenti.

 ▪ Növelje gépparkja hatékonyságát
Az L-mobile IPAR 4.0 jövőbe mutató gyártástámogató 
megoldások összessége. Segítségével hatékonyabban 
tervezheti, irányíthatja és felügyelheti az erőforrásait.

 ▪ Minden mindennel összeköttetésben
Nemzetközi szintű, vállalatok közötti gyártási 
hálózat alakítható ki a megrendelő - beszállító - gyártó
partnerek között. 

 ▪ Gépi adatrögzítés
A hatékony folyamatirányítás egyik legfontosabb eleme
a gépekről, berendezésekről származó adatok valós idejű
gyűjtése, megjelenítése és kiértékelése. A gyártás pilla-
natnyi állapota, valamint hatékonysági szintje így bármikor
átlátható, ellenőrizhető.

 ▪ Felejtse el az információs hiányokat
A partnerek, ügyfelek és beszállítók közös információs 
hálózatba kötésével leegyszerűsödik és átláthatóvá válik az
információáramlás. Megszűnnek a felesleges egyeztetések.

▪ Rendelések nyomon követése A-tól Z-ig
Az RFID technológia segítségével minden rendelés 
nyomon követhető. Automatikus jelentések küldhetők 
bármikor a gyártás és raktár számára; a munka kezdete, 
vége és egyéb státuszok munkavállalóra lebontva 
visszakereshetők.
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A gyártás automatizált nyomon követése

Az L-mobile IPAR 4.0 segítségével az erőforrások jobb kihasználásával növelhető a hatékonyság. A határokon és vállalatokon

átívelő hálózatok révén megszűntethetőek az információs- és kommunikációs hiányok.

Az L-mobile IPAR 4.0 segítségével megvalósul a gépi és üzemi adatok rögítése, kialakítható az elektornikus kanban vezérlés, 

és a mindenre kiterjedő, RFID alapú nyomon követés (rendelések, tároló, hordozó eszközök, anyagok, szerszámok) alkalmazása 

is lehetővé válik. A rendszer képes korai figyelmeztetéseket küldeni, ha a termelékenység egy bizonyos szint alá csökken.

Ezzel az eszközzel Ön és munkatársai egyszerűen, gyorsan és hatékonyan dolgozhatnak.

Az L-mobile IPAR 4.0 könnyen és gyorsan integrálható a meglévő vállalatirányítási rendszerbe. 

Megoldásaink egyszerűen és gyorsan használatba vehetők; igény szerint Software as a Service (SaaS)-ként vagy saját 

szerverparkjában telepítve is üzemeltetheti.
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Ismerje meg az L-mobile IPAR 4.0 világát:
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 ▪ Nyomon követés (rendelés, tároló eszköz, anyag, szerszám)

 ▪ Rövidebb átfutási idő a gyártásban

 ▪ Alacsonyabb készletköltségek & biztosabb folyamatok

 ▪ Nagyobb termelékenység & rugalmasság a gyártásban

 ▪

 ▪

Hatékony & automatizált gyártási folyamatok

 ▪

Költséghatékony gyártás & magasabb minőség

Alacsonyabb adminisztratív költségek

Felügyelje gyártását az
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