
PlantMaster

Manufacturing Execution System (MES)

O PlantMaster é um sistema MES avançado para controlo da produção. O PlantMaster moni-
toriza e sincroniza actividades de produção desde operações independentes até operações 
globais distribuídas por diversas fábricas. O PlantMaster foi desenhado para assegurar uma 
integração simples e transparente com qualquer sistema ERP existente na empresa.

Ao utilizar o sistema operativo Microsoft Windows® e uma base de dados Oracle®, o 
PlantMaster disponibiliza um conjunto de módulos para aplicações colaborativas. O 
PlantMaster vai de encontro às necessidades específicas dos ambientes de produção tais 
como o processamento de plásticos, engenharia e operações de montagem.

O resultado é uma ferramenta de gestão avançada e flexível, que fornece aos decisores informa-
ções em tempo-real dos Indicadores Chave de Performance (Key Performance Indicators, KPI), 
possibilitando alcançar a excelência operacional e resposta rápida à mudança de condições.

PT  catálogo do produto a00651 
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PlantMaster conceito cliente-servidor: Monitorização sem fios

Monitorização em tempo real
  Monitorização do tempo de ciclo
  Paragens e análise de peças defeituosas
  Indicadores Chave de Performance (KPI)

Planeamento e programação
  Programação de Múltiplos recursos
  Kan Ban
  Impressão de etiquetas

Controlo de Qualidade
  Parâmetros do processo e do produto
  Variáveis e atributos
  Gráficos de controlo & alarmes

Rastreabilidade
  Automóvel, cosmética, ...
  Por produto ou lote
  Relatórios amigáveis para o utilizador

Manutenção das máquinas e dos moldes
  Baseado na produção real

Planeamento e seguimento dos operadores

Módulos do software Ligação com locais remotos
O PlantMaster permite a ligação de diversas fábricas a um único 
servidor central.

No local remoto, os M-server ou WDl-servers, ligados a uma 
linha telefónica disponibilizada ou à Intranet da empresa, fazem 
a comunicação entre as máquinas e o computador central do 
sistema. O módulo “consolidação multi-locais” no servidor central 
do PlantMaster permite integrar relatórios de diferentes fábricas 
num único ambiente.

Integração com o Sistema ERP
O PlantMaster é facilmente integrável com o sistema ERP dos 
clientes. Através de uma interface standard, as encomendas e 
dados dos produtos são transferidos do sistema ERP e importados 
para a base de dados PlantMaster

A funcionalidade de exportação permite transferir directamente 
dados de produção, programas de produção já calculados, o trabalho 
em execução e indicadores de performance do PlantMaster para 
o sistema ERP.

O PlantMaster utiliza protocolos TCP/IP standard para a integração 
com o computador central.
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Ligação das máquinas ao PlantMaster

Rede com fios ou sem fios!

O PlantMaster suporta quer redes por cabo, quer redes sem fios, 
para ligar as máquinas ao servidor central. As máquinas estão 
equipadas com um dos tipos de Data Unit da BMSvision para 
recolha automática e manual de dados, ou ligadas directamente 
ao servidor central através da interface Ethernet.

A última geração de máquinas de produção está normalmente 
equipada com interface Ethernet para comunicação com sistemas 
centrais. Estas máquinas são ligadas através de uma rede Ethernet 
standard (cabo UTP5 ou sem fios). Como protocolos de comunicação 
podem ser utilizados o OPC bem como Euromap 63.

A todos os Data Unit podem ser acrescentados leitores de código 
de barras, etiquetas RFID ou impressoras de etiquetas.

DU8P: interface com a máquina amigável para 
o utilizador

O DU8P é o terminal standard da BMSvision para recolha de dados. 
Este Data Unit conta automaticamente produções, monitoriza tempos 
de ciclo ou velocidades, detecta paragens da máquina e permite aos 
utilizadores introduzir informações adicionais. Tem duas interfaces 
série que possibilitam ligar directamente ao microprocessador da 
máquina e a dispositivos de medição.

Possui nove teclas de “entradas rápidas” definidas pelo utilizador, 
para declarar rapidamente as causas de paragem mais frequentes. 
Todos os outros dados são introduzidos através de teclas de funções, 
controladas pelo software, que orientam os operadores.

Segurança de dados

Todos os Data Units podem ser estendidos com um modulo para 
Backup & Recuperação, permitindo guardar dados localmente em 
caso de avaria na rede ou no servidor, durante um mínimo de 24 horas.

tsDU: Touch Screen Data Unit

O tsDU é o terminal topo de gama da BMSvision para recolha de 
dados. Este terminal tem um monitor táctil a cores com 6,4”. O 
tsDU pode funcionar tanto para efeitos tradicionais de monitori-
zação como também pode servir como ponto de informação para 
o operador. Documentos em formato Word ou PDF podem ser 
facilmente transferidos do servidor e visualizados no monitor do 
tsDU. Utilizando teclas tácteis, o operador pode pedir informações 
relacionadas com o controlo de qualidade, instruções do processo, 
configuração da máquina, etc.

A necessidade de imprimir documentação é reduzida, sendo um 
grande passo em frente relativamente à “produção sem papéis”.
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Software de análise

Comparação com 
standards

Activação de lâmpadas
Mensagem no monitor do DU

Recolha de dados
- Tempo de ciclo
- Eficiência
- Parâmetros do processo
- Nível de paragens 
- Nível de defeitos

Mensagem de e-mail

Servidor Windows

Avisos Automáticos

Análises e visibilidade da produção

Monitorização das máquinas em tempo real

A ferramenta de análise em tempo real mais importante do 
PlantMaster é o PlantvieW. O layout da fábrica é apresentado com 
códigos de cor, sendo as máquinas visualizadas com diferentes 
cores, cada uma delas indicando o estado da máquina ou condição 
de alarme.

O utilizador selecciona o tipo de informação a ser visualizada e define 
“conjuntos de filtros” que mostram as máquinas que cumprem certas 
condições, por exemplo todas as máquinas com OEE abaixo de 
85%, máquinas que estão a produzir muitas peças defeituosas, ...

Um “clique do rato” numa máquina específica ou grupo de máqui-
nas, abre uma janela com informação detalhada das máquinas 
seleccionadas.

Relatórios

Os dados são todos gravados numa base de dados relacional Oracle. 
Utilizando uma ferramenta avançada de relatórios e criação de 
fórmulas, os utilizadores podem definir e configurar os seus próprios 
cálculos e relatórios.

Os gráficos já integrados no sistema permitem aos gestores cons-
truir “painéis de controlo” personalizados para uma análise rápida 
e transparente, e seguir a evolução de todos os Indicadores Chave 
de Performance (Key Performance Indicators, KPI).

Com o módulo de “consolidação multi-locais”, os gestores podem 
comparar KPI’s e processos entre diferentes fábricas, permitindo 
ao sector de operações compreender e optimizar processos de 
acordo com as melhores performances.

Avisos automáticos & mensagens

O software “avisos automáticos” compara continuamente parâme-
tros seleccionados dos KPI com limites de excepção pré-definidos.

Logo que uma “condição de alarme” seja detectada, este módulo 
desencadeia uma ou mais acções: uma mensagem de e-mail a 
enviar para pessoas seleccionadas ou um alarme transmitido à 
máquina, onde pode ser activada uma lâmpada e visualizada pelo 
operador uma mensagem no monitor do Data Unit.
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Gestão da programação das ordens produção

Programação das ordens produção em tempo real

O módulo PlanboarD do PlantMaster’s mostra-lhe em segundos 
se pode cumprir os prazos de entrega acordados com o cliente. 
As ordens de produção podem ser introduzidas directamente no 
sistema ou “descarregadas” a partir do sistema ERP.

Com base na situação actual da fábrica e nas restrições técnicas 
registadas na base de dados do sistema, o planeador encontra no 
sistema uma ajuda para definir a sequência óptima das ordens de 
produção. As ordens de produção podem ser reprogramadas por 
simples operações de “arrastar e largar” no planboard. As ordens 
que estão demasiado atrasadas são automaticamente realçadas 
permitindo ao planeador tomar as medidas necessárias para 
controlar a situação.

Suporte para Kan Ban

Cada vez mais fornecedores do sector automóvel mudaram do 
tradicional planeamento com base nas ordens produção (empurrar) 
para o planeamento Kan Ban (puxar). O PlantMaster suporta este 
tipo de funcionamento.

Na filosofia Kan Ban, o material ou componente necessário são 
despoletados pelo processo que consome o componente. Um 

“cartão Kan Ban” é depois enviado para o centro de trabalho que 
produz este componente. Este cartão de código de barras contém 
o código do produto, molde e quantidade encomendada. Ao ler este 
cartão na máquina, o sistema gera automaticamente uma “ordem 
de produção” na base de dados do PlantMaster.

Relatórios do planeamento

Uma vez programadas as ordens, existe uma série de relatórios 
disponibilizados para o planeamento, produção e equipa de instalação 
e configuração. Estes relatórios permitem aos gestores organizar 
as matérias-primas, operadores e outros recursos necessários.

Com base nas cargas programadas para as máquinas e no calendário 
de produção, o sistema também gera relatórios de previsão para 
mudança de molde e mudança de cor, permitindo um planeamento 
eficiente das mudanças.

Ferramenta de configuração dos moldes

O PlantMaster disponibiliza uma ferramenta flexível para configurar 
e monitorizar moldes utilizando “estruturas de moldes” e insertos. 
Com base em produções mistas e na disponibilidade das estrutu-
ras ou insertos, o planeador pode configurar rapidamente moldes 
família e alocá-los a uma ou mais ordens de produção. O sistema 
faz o seguimento automático da utilização das estruturas e insertos 
e guarda o histórico dos ciclos de produção para qualquer inserto.



6

Seguimento desde as matérias-primas até ao produto final

Integração da rastreabilidade com a monitorização

A rastreabilidade dos produtos nunca foi tão importante como nos 
dias de hoje. Originalmente a rastreabilidade era confinada a certos 
componentes na área de segurança do sector automóvel, mas agora 
tornou-se obrigatória em vários outros domínios tais como a indús-
tria farmacêutica, alimentar, cosmética, dispositivos médicos, etc.

O módulo de rastreabilidade dentro do sistema PlantMaster utiliza 
o hardware já instalado para efeitos de monitorização. Aos Data 
Units dos centros de trabalho são acrescentados leitores de 
códigos de barra para permitir a identificação dos operadores, das 
matérias-primas e dos componentes. Isto reduz significativamente 
o trabalho administrativo e as reclamações dos clientes devido a 
entregas erradas, codificação deficiente, etc.

O sistema está preparado para suportar as assinaturas electrónicas 
requeridas em conformidade com a norma 21CFR11 e pode ser 
utilizado num ambiente regulamentado pela FDA.

Rotinas do processo

No módulo “rotinas do processo”, o utilizador define uma “rotina” 
para cada produto contendo todos os passos de produção necessários. 
Para cada passo do processo, é definida a máquina ou estação de 
trabalho, bem como todos os dados a recolher.

Dados típicos de rastreabilidade incluem os operadores, nº do lote, 
nºs dos componentes, parâmetros do processo e da qualidade. 
Isto permite ao sistema verificar em tempo real se todos os dados 
necessários para a rastreabilidade são efectivamente recolhidos.

O sistema de rastreabilidade gera automaticamente um alarme 
(activação de uma lâmpada, por exemplo) no caso de determinado 
dado ser esquecido ou introduzido um valor incorrecto.

Relatórios de rastreabilidade

O módulo avançado de relatórios permite rastreabilizar “para a 
frente” e “para trás” por produto, componente ou matéria-prima, 
e pesquisar as causas no caso de reclamações dos clientes.

Para cada expedição de um produto individual, o sistema guarda 
e faz o relatório das matérias-primas e componentes usados em 
cada passo da produção, parâmetros do processo, resultados de 
controlo de qualidade e operadores que intervieram na fabricação 
do produto.

A informação pode ser recuperada até um período de 10 anos no 
passado.
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Monitorização da qualidade ...

O módulo PlantMaster SPC/SQC mantém o processo dentro das 
especificações requeridas para uma qualidade óptima do produto e 
gera a documentação solicitada pelos clientes para os seus sistemas 
de certificação da qualidade.

Para cada produto, o utilizador define um plano de controlo de 
qualidade e do processo, incluindo os parâmetros a monitorizar, 
a frequência da amostras e os cálculos a utilizar. Desta forma, o 
utilizador configura o sistema SPC/SQC para responder às suas 
necessidades.

A ligação com o módulo de planeamento de PlantMaster assegura 
a geração automática de ordens de inspecção no inicio de uma 
ordem de produção. No caso de haver ordens de produção cujo 

“controlo de qualidade” está atrasado, estas são automaticamente 
realçadas no planeamento.

Controlo estatístico do processo (SPC/SQC)

... em tempo real

O sistema guarda os resultados das amostras e dos parâmetros 
do processo bem como outros dados e atributos relacionados 
com ele. Os parâmetros do processo são automaticamente reco-
lhidos utilizando os Data Unit das máquinas (interface serie com 
o microprocessador da máquina ou inputs analógicos), enquanto 
a parte relacionada com as amostras é introduzida directamente 
através de dispositivos de medição como balanças ou calibradores, 
ou introduzida manualmente através de um PC ligado ao sistema.

Pode ser instalado um terminal especial para SPC/SQC com monitor 
táctil, para uma introdução mais fácil dos dados das amostras.

Os alarmes gerados no SPC/SQC são automaticamente transferidos 
para a produção (ver avisos automáticos).

Relatórios SPC/SQC e certificados de qualidade

O software PlantMaster SPC/SQC disponibiliza uma ferramenta com 
um conjunto extenso de relatórios SPC/SQC: gráficos de controlo 
para variáveis e atributos, testes de conformidade, histogramas e 
capacidade para cálculos do processo. Para as variáveis, o utilizador 
pode escolher entre gráficos X-R e gráficos X-S. Para os atributos 
estão disponíveis gráficos P, NP bem como pareto. O software 
calcula automaticamente alarmes e avisos no caso de os valores 
estarem fora dos limites.

O sistema está configurado para que o utilizador possa definir os 
cálculos necessários (FORD Q101, DGQ), quais as regras SPC/
SQC a aplicar (verificar as tendências, ordens, etc.) e que tipo de 
gráficos de controlo devem ser criados. Estas configurações podem 
ser alteradas para cada produto.

O software tem um editor integrado que permite ao utilizador gerar 
“certificados de qualidade” no final de cada ordem de produção.
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Instalações tipicas do PlantMaster

Referências

Manutenção preventiva
Com base no tempo de produção monitorizado pelo sistema 
e no intervalo de manutenção definido para cada molde ou 
máquina, o módulo de manutenção preventiva gera um programa 
da manutenção diário ou semanal.

Seguimento dos operadores
Os operadores directos ou indirectos podem iniciar e terminar 
uma sessão no Data Unit da máquina. O software de segui-
mento dos operadores regista todas as informações associadas 
aquele código do operador. Em função disso, podem ser criados 
relatórios mostrando a produção, tempos de paragem, peças 
defeituosas, eficiências, etc., para cada operador.

Outros módulos adicionais

Requisitos do sistema

Sistemas operativos (32-bit):
• Para servidor: Windows Server 2003 ou 2008.
• Para os clientes: Windows XP Professional SP3; Windows Vista Business ou Ultimate SP2; Windows 7 Professional, Enterprise 

ou Business.
• Windows TSE ou Citrix para ligações remotas.

Base dados: Oracle 10.2.0.
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