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MES 
(Manufacturing Execution System) 

Управление на процесите 
Управление на изпълнението 
Управление на качеството 
 

За серийно производство в областта на:  
 

Машиностроенето,   
Металообработката,  
Автомобилостроенето,  
Производство на пластмасови изделия чрез леене под налягане,  
Производството на медицински изделия 
и други. 
 

Quinex MES повишава Вашата производителност и подобрява качеството на продуктите. Тя 
се състои от различни софтуерни модули с обща база данни. Това намалява броя на 
интерфейсите към трети приложения и гарантира безпроблемно взаимодействие между 
модулите. След като данните са налични в базата данни те са достъпни за всички други 
софтуерни модули. 
 
Основни софтуерни модули: 
 

• APS – Advanced Planning & Scheduling 

Детайлно планиране на производствени ресурси 
Производствено планиране  базирано на реалните производствени данни. Всяка промяна в 
производството е видима незабавно и отразена в планирането на производствения 
капацитет. 
 

• MDC – Manufacturing Data Collection 

Визуализация и събиране на данни за производството и  
MDC събира всички необходими производствени данни в реално врем и  ги споделя с 
други системи - ERP, CAQ, APS.  Следи статуса на всяка машина в производството. Гарантира 
значително повишаване на производителността.  
 

• CAQ – Computer-aided Quality Assurance 

Компютърен контрол на качеството и процедурите по измерване 
Детайлно графично диалогово измерване и качествен контрол. Прави по-лесен живота на 
производители в медицинската, авиационната и автомобилната индустрии. 
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MDC или ProVis 5000 - софтуерна система насочена към серийни производства в областта на 
машиностроенето,  металообработката, автомобилостроенето, производство на пластмасови 
изделия чрез леене под налягане, производството на медицински изделия и други. 
 
ProVis означава  «Production Visualisation» или визуализация на производството и е модерна  
система за събиране на данни за производство /MDC/, която е разработена в обектно-ориентирана 
системна архитектура с графичен потребителски интерфейс и най-модерна клиент / сървър 
технология. ProVis 5000 е един от основните компоненти на MES системата. С ProVis 5000 имате и 
ефективен инструмент, които Ви позволява да сте една крачка пред конкуренцията посредством: 
 

• Съкращаване на времето за производство и доставка  
• Оптимизиране на капацитета и натоварването на ресурсите 
• Увеличаване на производителността  
• Прозрачност на производственото планиране 
• Автоматично изчисляване на разходите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Събиране на данни от машините. MDC Provis 5000 регистрира всяка промяна в състоянието на 
машината и я визуализира. Информация, която не може да бъде предоставена от интерфейсите на 
машинен CNC контролер се въвежда от индустриален терминал, с баркодскенер или сензорен 
екран.  MDC Provis 5000 събира и следните по-важни производствени 
данни: 

• Причина за престой 
• Брой произведени детайли 
• Брой на дефектни детайли 
• Причина за дефектите 
• Данни от активни измервания за контрол на качеството  
• Име на оператора на машината 
• Поръчка, продуктов код, партиден номер на материала. 

 
 
MDC control desk компютър 
На този компютър се събират данните от машините и се визуализира статуса на всички машини в 
реално време. Машините могат да са групирани по продуктови групи и за графично изобразени на 
екрана. Ако дадена машина не работи нейната икона се променя в съответния цвят на екрана. 
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Също така на съответната икона на машината се показват номер на артикула, текущото време на 
обработка, текуща повреда, оставащия брой детайли от поръчката.  Прогреса на дадена поръчка 
също се може да си види След кликване върху иконата за дадена машина може да се види и 
допълнителна информация. Всичката информация се събира и визуализира онлайн и в реално 
време 
 
ProVis мониторинг  
ProVis уеб базиран интерфейс - позволява цялата събирана информация, включително диаграми да 
се визуализират на екран навсякъде и по всяко време, от неограничен брой потребители.  
 
Видове анализи, които можете да правите с ProVis 5000: 

• По Машини:  Натоварването на отделна 
машина, група машини и разходен център за  
свободно избран период от време или по 
смени; Изчисляване на OEE общата 
ефективност на машината; Диаграми за 
работата на машините в реално време или за 
минал период; Диаграми за изпълнение по 
смени, прогрес по поръчки, престои на 
машината и оставащо време на работа; Анализ  
по смени; Преглед на прекъсване и 
възобновяване на работата по поръчките; 
Други специализирани анализи 

• По поръчки: Анализ по поръчки; Използване и разходи на материали и инструменти; Анализ 
на причините за прекъсванията; анализ на рентабилността 

• По материали: Използваемостта на материалите на ден, по поръчки, за брой; Наличност на 
материалите за следващия ден или следващата поръчка; Анализ по видове материали 
 

Информация за поръчка 
ProVis 5000 показва дадена поръчка и всичката свързана 
с нея информация, например детайли за   изделието, 
чертежи, материал, план за доставка и други. 
Коефициента на ефективност OEE /общата ефективност 
на машините/ и прогреса на всяка поръчка се 
преизчисляват непрекъснато. По всяко време имате 
пълната картина на статуса на вашите поръчки по време 
на производствения процес 

 
MDC Provis 5000 събира всички производствени данни в реално време и го споделя с други системи 
като ERP, PPS, CAQ, APS и т.н. А с интегрираният в продукта инструментариум могат да бъдат 
генерирани всеки тип MDC отчети и справки. 
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APS 5000 - софтуерна система за графично планиране на производствени ресурси - машини и 
персонал. В APS 5000 разпределението и използването на машините, работните места и отделите се 
визуализират графично. Всички работни цикли на производствената поръчка се визуализира по оста 
на времето. 
 
Таблото за планиране позволява преместване на операции с използване на Подобно на система за 
ранно предупреждение, тесните места в производствения капацитет се визуализират веднага. 
Свободния капацитет може да бъде използван за експресни поръчки. Всяка промяна на 
производствения капацитет се визуализира незабавно на таблото за планиране и могат да бъдат 
взети под внимание при следващото планиране. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Календар в APS 5000. Всеки сменен модел може да бъде прилаган към всеки един производствен 
ресурс или група от ресурси. Календарът може да бъде конфигуриран с всеки модел на 
производствена смяна. 
Поръчки за производството, видими в APS 5000. За всяка поръчка за производство се показват 
свързаните работни цикли в тяхната времева последователност. В APS 5000 всеки следващ работен 
цикъл може да започне само когато предходния работен цикъл е бил приключен, или е постигната 
специфицирана взаимозависимост. 
Информация за поръчките. С едно кликване на мишката,  APS 5000 показва поръчките и всяка 
свързана с тях информация,  като например съставни детайли, чертежи, материали, план за 
доставка и т.н. 
Отчети и справки. С едно кликване на мишката в APS 5000 са налични стандартни справки,  готови 
за незабавен отчет на производството. По желание на потребителя, лесно могат да бъдат 
конфигурирани собствени шаблони за справки. 
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CAQ 5000 - цялостна модулна система за управление на качеството, включваща графична  
интерактивна проверка и гарантиране на качеството. С CAQ  5000 одитите за контрол на качеството 
се превръщат в чиста формалност. С CAQ 5000 съответните данни и документи са на разположение 
само с натискането на един бутон. 

Модул – Генериране и Управление на план за измерване   
Използвайки на CAQ 5000 модула за управление на плана за 
измерване, плановете за измерване са изготвени в 
съответствие с работния процес и свързаните атрибути.  
Посредством контекстните менюта потребителят е ръководен 
бързо и ефективно през процеса на създаване на план за 
измерване, включително и генерирането на поръчки за 
инспекция. Създаването на контролен план е вградено в 
стандартния план за измерване и по този начин времето и 
работата по изработката се намаляват значително. Чрез 
маркирането на плана за измерване като типов план на 
измерване , неговите атрибути могат да се прехвърлят в 
други планове 
 
Модул - Графичен интерфейс на плана за измерване. Плана 
за измерване може да бъде направен чрез графичен 
интерактивен интерфейс. Точките за измерване са 
определят в чертежа чрез просто преместване на мишката 
до позицията на и измерване и кликване върху точката за 
измерване. Измервателна операция е определена за всяка 
точка за измерване. Измервателните точки са фиксирани 
към индивидуални атрибути чрез създаването макрос за 
измерване.  
 
Модул – Събиране на данни за качество – необходим за 
измерване и записване на данните. От броя на лицензиите зависи броя на едновременно 
работещите служители.  

 
Модул – Събиране на данни за качеството от сондиране /3D измерване – необходим за 
получаване на данни ат 3D координатна измервателна машина 
 

Хардуерни устройства 
 

IC901 индустриален терминал – индустриален терминал с 12 свободно 
програмируеми функционални клавиши с Shift функция. С тях могат да бъдат 
дефинирани и въвеждани в MES системата 24 различни събития - вкл. причини 
за прекъсвания, престои и брак. Терминалът използва цифрова клавиатура, за 
да погне на оператора да въведе атрибутни данни на операция, кодове, 
поредни номера и т.н. 

 
Регистрацията на събитията може да бъде направено и посредством баркод скенер, свързан към 
USB-порта на IC900. Допълнения  - RFID четец, позволяващ идентифицирането на оператора. 
Сигнални лампи в четири различни цвята, показващи статута на общата ефективност на машината 
(OEE), статуса на машината, плановите прекъсвания за измерване на качеството и планирана 
поддръжка. /Може да бъде заменен с IC 3000/ 
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IC3000 индустриален терминал - стандартен, 100% съвместим индустриален 
компютър в износоустойчив IP54 защитен корпус. (IP64 отпред) със 17" 
чувствителен на докосване сензорен екран. Типично, той се използва на места, 
където се изисква разпечатване на материали. /може да замени IC 901 
индустриалния терминал/ 
 
Сигнална лампа – предназначена за визуализация на времето за измерване 
 

Референтни потребители на софтуера 
Quinx AG е швейцарска компания, която повече от 25 години разработва и внедрява софтуерни 
решения. Quinx AG има 430 внедрявания в 350 компании в 12 страни по света. 
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