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BALIO DINEV

QUINX MES
QUINX е швейцарска компания, разработваща MES софтуерни решения за управление на
производства с CNC машини (MES- Manufacturing Execution Software). В партньорство с QUINX,
SpaceCAD проектира, доставя и поддържа софтуерни мрежови решения за разпределено
мрежово управление на CNC машини (DNC), събиране на производствени данни за машинно
натоварване и ефективност (MDC), и разширено планиране и проследяване на |CNC
производство.

Софтуерната работна рамка на QUINX MES повишава производителността на производството с
CNC машини и подобрява качеството на произвежданите продукти. Софтуерната работна рамка
на QUINX MES се състои от различни софтуерни модули, работещи върху обща база данни. Това
намалява броя на потребителските интерфейси и гарантира безпроблемно взаимодействие
между приложенията. QUINX MES предлага следните софтуерни модули:










MRP (Планиране на материали и производствени ресурси)
APS (Разширено планиране и графици за CNC производство)
Provis (Визуализация на обща машинна ефективност в "реално" време)
MDC (Събиране на производствени данни)
CAQ (Компютърно осигуряване на качеството)
TPM (Техническа поддръжка на машинния парк)
DNC (Разпределено цифрово управление на CNC машини)
DMS (Система за управление на документооборота и работния поток)
IPC (Управление на индустриални контролери)

Отделните QUINX решения са взаимосвързани, позволявайки APS (Разширено планиране и
производствени графици) да използва не само данните за плана, но и „живите“ данни от
производството в реално време, предоставени от MDC модула (Събиране на данни от
производството). Освен това, цялата картина може да бъде допълвана с лични данни (работно
време по типове персонал, регистрирано присъствие, както и база данни с умения).
Стр. 1 от 12

www.spacecad.bg

Въвеждането на тези данни се осъществява само веднъж, и те са достъпни за всички приложения
и процеси. Надеждните решения на QUINX MES се използват от много компании за производство
на медицинската технология, аеро-навигационното инженерство, във веригите под-доставчици
за автомобилната промишленост, машиностроенето, в производството на инструменти и
моделното производство, и с решения на QUINX лесно могат да бъдат получени сертификати ISO
9001, ISO 13484 или FDA.
Ето някои от многото клиенти на QUINX MES :

От 1992 насам нашето непрекъснато развитие, основано на най-новите технологии поставя
еталони за последователност, съвместимост и сигурност на инвестициите.
Основни характеристики на нашите решения са краткото време за инсталиране и въвеждане в
производството , лесна работа и минимално необходимата поддръжка.
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APS 5000 разширено планиране и графици за CNC производство
APS 5000 е удобна софтуерна система за предварително планиране и изготвяне на
производствени графици на производства с CNC машини, инструменти и персонал. APS 5000
визуализира по удобен нагледен начин разпределение и използване на машините, работни
места и екипите в цеха. Всички работни цикли на производствените поръчки се показват над
оста на времето в изгледа на календара. APS 5000 може да се възползва от MDC функциите на
QUINX модула за събиране на производствени данни от цеха, и така да събира в едно
планирането, проследяването и отчитането на производствената машинна ефективност на
производства с CNC машини.
Полза за потребителите от APS 5000





Интерфейс с "влачене и пускане", за работно планиране както напред, така и назад
Всяка промяна в производствения процеса се показва веднага на масата за планиране
Капацитетните задръствания незабавно се показват на монитора APS, а освободен
капацитет може да се използва за експресни поръчки
Проследява и се визуализира свободния капацитет и степента на използването на всеки
производствен ресурс; изискваният тип персонал за зареждане и работа с машините;
както и производствените задръствания

Натоварване
Показва използването
на цяла гр упа машини

Изсиквания към
персонал за
зареждане и рабо та
по машини

Задръстване поради липса на капацитет
Ако датата за експедиция е пре хвърлена,
работнит е цик ли се маркира т в червено.
Застъпв ането на рабо тни цик ли се
индицира с черв ена рамк а.

Капацатет и натоварване
Показва се свободния
капацит ет на всяка машина
в текущо избран перио д на
времето. Цветът на лент ата
се сменя на черв ен, ако
капацит ета е 0.

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 взаимо-зависимост.
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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 дружеството, лесно могат да бъдат
конфигурирани собствени шаблони за справки, съгласно желанието на потребителите.
Интерфейс за връзка с външни системи. APS 5000 има предварително дефинирани интерфейси
към много известни ERP и PPS системи, например










ABAS
Agilsys
Apollo
Infor
INFRA
Navision
SAP R / 3
SAP Business One
1C УПП и други.
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Provis 5000 - оценка на машинната ефективност "в реално" време
Provis 5000 обединява в едно функциите на MDC (производство за събиране на данни) и
функциите за производствена визуализация. С MDC Provis 5000 имате достъп до всички
съществени данни за производствения процес. MDC Provis 5000 събира всички производствени
данни в реално време и го споделя с други системи като ERP, PPS, CAQ, APS т.н. А с интегрираният
в продукта инструментариум могат да бъде генерирани всеки тип MDC отчети и справки.

Полза за клиента от MDC Provis 5000:









С MDC можете да следите състоянието на машините и броя на детайлите, произведени
във всеки момент, в "реално време"
С MDC можете да съкратите времето на производствения цикъл, да повишите времето
за използването на машините и инструменти, и да увеличите значително
производителността
С MDC Provis 5000 може автоматично да изчислявате производствената себестойност за
единица продукция
MDC Provis 5000 изчислява в реално време общата машинна ефективност на
оборудването (ОМЕ) и генерира отчет за работата на всяка машина, участък, поръчка или
смяна.
MDC Provis 5000 е важна за производството чрез възможностите му да локализира и
проследява пълната история на партиди, поръчки или оборудване.
Цялата производствена информация в MDC Provis 5000 може да бъде визуализирана в
различни изгледи на всяко PC, включително по време на работа.

Събиране на данни от CMC машините. MDC Provis 5000 регистрира всяка промяна в състоянието
на CNC машината и го показва на Provis монитор. Информация, която не може да бъде
предоставена от интерфейсите на машинен CNC контролер може да се въведе от терминал, с
баркод скенер или върху сензорен екран. Наред с всичко останало, MDC Provis 5000 събира и
следните по-важни производствени данни:



Статус на CNC машината
Причина за престой
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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.

Данните от PROVIS 5000 могат да бъдат експортирани в почти всякакъв вид файлове формат:










ABAS
Agilsys
Apollo
Infor
INFRA
Navision
SAP R / 3
SAP Business One
1C УПП и други.
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CAQ 5000 управление на качеството
CAQ 5000 е цялостна обхватна система за компютърно управление на качеството, използваща
средства за графична интерактивна проверка и измерване. 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.
Модулите на CAQ 5000 включват:
 Управление измервателна апаратура
 Оценка на способността на измервателно оборудване
 Наблюдение на оборудване за измерване
 Администриране на графици за инспекция
 Процедури за вътрешна инспекция
 Събиране на измервателни данни
 CAQ статистически контрол на процеса (СПК)
 Статистика и анализи
 Управление на доклади за несъответствия
 FMEA анализи (грешка, вероятност за грешка и въздействия)
 Управление на одитни процедури
 Управление на работния процес и задачите
 Статистически анализ, например Гаусово разпределение.

CAQ 5000 ползи за потребителя





С CAQ 5000 всички данни за измерването и качествения контрол са електронни,
постоянно достъпни за вас, и Вие нямате повече нужда от хартиени тестови листове,
които често създават проблеми при съхраняване, търсене и обработка на данните в тях.
Сега всички данни за производителността са на Ваше разположение с натискането на
един бутон.
С CAQ 5000 всички измервателни инструменти са под контрол. Няма да има неочаквани
липси на изпитателно оборудване, изведени от работа за външно калибриране.
CAQ софтуерът на Quinx дава възможност за ефективно генериране и администриране
на планове за инспекции на качеството чрез прилагане на интелигентни софтуер за
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електронни печати, и поддръжка на графична концепцията за “фамилия“ от планове за
инспекция на качеството.
CAQ 5000 е завършено решение „от край до край“, което обхваща всички аспекти на
управление на качеството.

Специални възможности на CAQ 5000:











Въвеждане на измервателни данни. CAQ 5000 свързва всички измервателни устройства с
модули за комуникация, включително ръчни уреди, измервателни проектори,
многоточкови измерващи средства или HELIOPAN от Helios.
Машинно измерване с инструмент-сонда в CAQ 5000. CAQ 5000 може да събира
измервателни данни от едновременно до 32 сонди. Резултатите от измерванията могат да
бъдат комбинирани по логичен начин.
CAQ 5000 и IBB Technology Twinner. Специален софтуерен пакет, интегрирани в CAQ
системата позволява интерактивно графично измерване на ротационно-симетрични части.
В същото време измерванията на форма и позиция като концентричност или радиус на
въртене на ос на детайла могат да бъдат определени. Така измервания, немислими в
миналото са възможни с помощта на специални измервателни макроси в системата на
Quinx CAQ.
CAQ 5000 и Теса профили за измервателни уреди. В CAQ 5000 могат да бъдат въвеждани
и он-лайн регистрирани данните за профилите на TESA измервателната апаратура.
Въвеждането на данните се извършва напълно автоматично. В допълнение, възможен е
импорт на данни от всякакви измервателни машини чрез RS-232 или чрез споделяне на
файлове.
Автоматична корекция на измерващ инструмент в CAQ 5000. CAQ 5000 свързва машината
в производство директно с управляващия компютър.
Различни процедури за регулиране коригират директно компенсациите на инструментите.
При нарушаване на лимитни граници, съответните инструменти се коригират пряко в
таблиците на корекция инструмента в CAQ чрез съответни методи.

MDC 4000 - софтуер за събиране на производствени данни
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QUINX MDC 4000 е самостоятелен, лесен за работа и лесен за използване в производство софтуер
за събиране на данни от машините в CNC производствени участъци. Той показва действителното
състояние на всяка машина в цеха, брой произведени детайли, номер на поръчката, номер на
детайла и името на оператора. QUINX MDC 4000 подобрява ефективността на производството
чрез предоставяне на точни данни за цеховата производителност, като база за коригиращи
решения за по-добра организация на производството.

Ползата за потребителя:




Можете да видите състоянието на вашите машини по всяко време в реално време
Можете да се оптимизира използването на вашите машини, като анализирате и
съкращавате престойте
Можете да мотивирате служителите си, като им покажете как да повишават
производителността.

Събиране на производствени данни. Промените на статуса на CNC машините автоматично се
докладват от Quinx SCD-2 устройството посредством цифров сигнал и веднага се регистрират на
MDC сървъра. Освен това, всяка промяна в статуса на машината се докладва, заедно с
информацията за нейната причина. В допълнение, за всяка отделна машина могат да бъдат
присвоявани и регистрирани специфични състояния като причини за престой, текуща операция
(зареждане, операция, подготовка, смяна на инструмент, други), идентификатори на партида,
детайл, оператор и още.
Данни от производството:
 Статус на машините и причини за престой
 Използването и ефективност на машините
 Номер на поръчка, операция, продукт, оператор и произвеждани детайли
Отчети и експорт на данни. Складиране на събраните данни се извършва в база данни Microsoft
SQL. Затова за справки и анализи може да се използва всеки вид интелигентност бизнес
инструмент. Отчетите могат да бъдат предоставени на разположение на уеб предния край
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например в интранета на дружеството, за осигуряване на лек достъп на всички заинтересовани
производствени мениджъри.
Данните могат да бъдат експортирани в почти всякакъв вид файлове формат:
 ABAS
 Agilsys
 Apollo
 Infor
 INFRA
 Navision
 SAP R / 3
 SAP Business One
 1C УПП и други.
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DNC 5000 - мрежово управление на CNC контролери
QUINX DNC 5000 е производствена без хартиена система за мрежово управление на
производствените програми и документи, която автоматизира процесите за организиране и
проследяване използването на CNC програмите, листове за настройка, работни инструкции,
между операционни състояния, процедури за безопасност, документите за измерване и
качество, и други, с пълен контрол на версиите и история на измененията.

Защо да използвате QUINX DNC 5000 ?









Автоматизация при управление на документите в производството
Работен поток, проектиран по най-добрите практики
Множество защитени хранилища на данни и документи
Неограничен брой CNC програми и документи
Потребители, групи и потребителски профили
Без хартиени клиентски интерфейси в цеховете
Предлага вюъри за Microsoft Office документи
Използвате съществуващите ERP и MES бар код документи

QUINX DNC 5000 предлага:





Сигурен трансфер на данни, използващ най-съвременни мрежови протоколи и
трансферни технологии
Поддръжка на CNC контролери със сериен интерфейс
Поддръжка на CNC контролери със мрежова карта и Windows, Linux или друга
операционна система
Отдалечен достъп на програмата директно от устройството за управление

DNC 5000 v5 е много повече от просто една обикновена DNC програма, тъй като е в състояние да
управлява не само на NC файлове, но също и всички други свързани с тях документи. DNC 5000
улеснява работата на операторите с машините и намалява производствения брак. Quinx DNC
5000 записва всяка мрежова транзакция и промяна в състоянието на машините и гарантира
сигурна проследимост съгласно изискванията на ISO 9001, 13485 и е сертифициран по стандарта
на FDA (Food и Drug Administration).
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Основните характеристики на DNC 5000 включват:





Сигурен трансфер на данни от DNC 5000 с помощта на най-съвременните мрежовите
протоколи за трансфер на мрежови данни (Ethernet или WLAN)
DNC 5000 поддържа всички типове NC контролери със сериен интерфейс (Mazak,
Siemens, Heidenhain, Окума, Fanuc, Haas, т.н.)
DNC 5000 поддържа всички видове NC контролери с мрежова карта под Windows, Linux
или други операционни системи (Mazak, Siemens, Heidenhain, Окума, Fanuc, Haas, т.н.)
С DNC 5000, вие полуавате отдалечен достъп до NC програмите в сървъра директно от
устройствата за CNC управление

Модерна DNC платформа и разпределена
архитектура. Системата DNC 5000 е базирана на
Microsoft .NET 4.0 и използва Microsoft SQL сървър
за управление на данните. И двете технологии са
напреднали, надеждни и с ясно бъдеще. DNC
софтуерът поддържа и ще поддържа за в бъдеще
всички настоящи и бъдещи устройства и услуги,
поддържани от рамката на .NET.
Управление на производствените данни с DNC
5000 v5. Различни документи, например работни
инструкции, чертежи на между операционни
състояния, JPG изображения, както и Word, Excel и
PDF-документи могат да бъдат прикрепяни чрез
DNC към съответните NC програми чрез влачене и пускане. Поддръжката на потребителски
документни шаблони, специфични за дружеството в DNC дават възможност за бърза и
последователна подготовка на информационни листове за всеки детайл, изчисления на
количества и генерирането на работни инструкции.
Списък на инструментите (опция по избор), като е плъг-ин на DNC 5000 v5. На дружества без
тяхно собствено управление инструментите, Quinx предлага удобен и лесен помощен модул за
списъци с инструменти. DNC 5000 v5 генерира „пакетен“ списък на инструментите от NC
програмите за следващата задача и го сравнява с този на текущата задача.
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