Visualisera fabriken
i realtid och öka
lönsamheten
Vi ger förutsättningarna för en

EFFEKTIV

PRODUKTION
Produktionsuppföljning i realtid
är en lönsam investering för
framtiden.

Mäta och förbättra produktiviteten
Systemet mäter stopptider, stopporsaker, TAK/OEE, ställtider,
cykeltider, m.m.
Visualisera fabrikens aktuella produktionsläge
via TV-skärmar, mobiltelefoner, rapporter, m.m.
Reducera slöserier i produktionen
Ett bra beslutsunderlag för förbättringsarbetet.

Kontakta oss
Axxos Industrisystem AB
Österängsvägen 2
554 63 JÖNKÖPING
Tel +46 (0) 36 332 06 00
info@axxos.com
www.axxos.com

Global leverantör med
kunder i hela världen

Kunder i många branscher
(Volvo, IKEA, Electrolux,
ABB & Ericsson, m.fl.)

Norra Europas snabbast
växande OEE-system

Ta kontroll över
hela produktionen
Idag lider många företag av brist på information om det aktuella produktionsläget. Uppföljningssystemet
Axxos OEE ger er ett bra beslutsunderlag som svart på vitt talar om vilka åtgärder som måste sättas in
och ger er faktabaserade siffror som går att lita på.
Nyckeltalet TAK/OEE beskriver hur väl ni utnyttjar
era maskiner. OEE-värdet är nyckeln till att effektivt
kunna hitta och bearbeta de flaskhalsar som finns
i produktionen. Det är först när ni faktiskt mäter
produktionen som ni också kan börja förbättra den.
Axxos OEE används som ett verktyg i den dagliga
styrningen och i företagets förbättringsarbete. Det
ska vara enkelt, snabbt och smidigt att samla in sitt
TAK/OEE-värde för analys.

Med Axxos OEE samlar ni automatiskt in era viktiga
nyckeltal som maskiners tillgänglighet, OEE-värde
per maskin, artikel och order eller de vanligaste
stopporsakerna.
Det som gör Axxos produktionsuppföljningssystem så
unikt är möjligheterna att skräddarsy systemet efter
era önskemål. Företag i alla storlekar och branscher
kan därmed nyttja systemets smarta funktioner på
bästa möjliga sätt.

- Tidigare visste vi att maskinerna stod stilla,
men inte varför. Med hjälp av Axxos OEE har vi
minskat stopptiderna med drygt 50 %.
- Jens Krisat, kvalitetschef på Seco Tools
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