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سیستم اطالعات مهندسی ساخت
ثبت و نگهداري اطالعات  ،Bomروش ساخت یا اطالعات مهندسی دیگر در یك سازمان
توليدي از پایههاي اصلی عمليات كنترل توليد و توسعه محصول میباشد كه حفظ و نگهداري و
به روزرسانی آنها داراي اهميت بسيار زیادي است به طوري كه براي كنترل و ثبت این اطالعات،
واحدهاي تخصصی در سازمانها شكل میگيرد.
نرمافزار اطالعات مهندسی ساخت رایمون ،امكاناتی در اختيار كاربران و مدیران قرار میدهد تا
به كمك آن بتوانند تمامی اطالعات مورد نياز در مسير ساخت محصول را به صورت یكپارچه و
جامع در خود حفظ و نگهداري كند و بستري را فراهم میآورد تا به روزرسانی اطالعات در
كوتاهترین زمان ممكن و با باالترین سطح امنيتی صورت گيرد.

“

دایناميك بودن سيستم اطالعات مهندسی رایمون،
این امكان را براي مدیران فراهم نموده تا بتوانند انواع
اطالعات مربوط به توليد محصول مورد نياز را در
جزئیترین سطح ،ثبت و ضبط نمایند و بتوانند به
كمك ویژگی كارآمد اطالعات تكميلی ،فرمهایی چون
 ،Bomروش ساخت و  ...را به صورت كامال
سفارشیسازي شده براي سازمان خود تدوین نمایند و
در نهایت امكان مدیریت فرایند توليد را در سطح
دستگاه ،قالب ،تجهيزات مصرفی ،ملزومات مصرفی،
ضایعات ایجاد شده ،پرتها ،مواد و نيمه ساخته
مصرفی و  ...فراهم نمایند.

“

“



با توجه به الگو مدار بودن ثبت اطالعات ،امكان خاصی در سيستم
فراهم شده تا اطالعاتی نظير قالبها ،ملزومات مصرفی ،تجهيزات،
فرایندها و  ...توسط واحد مربوط به خود ثبت گردد و هر واحدي
مسئوليت به روز رسانی اطالعات خاص خود را بر عهده داشته باشد كه
نتيجه این به روز رسانیها به صورت اتومات در  Bomكاالها نمود پيدا
میكند تا سایر واحد ها نيز از آخرین تغييرات مطلع شوند.

“

امکانات


امكان تعریف انواع دستگاههاي مورد استفاده
امكان تعریف گروهبندي دستگاههاي مورد استفاده
امكان ایجاد ارتباط دستگاهها با پالك دارایی
امكان تعریف انواع تجهيزات مورد استفاده در حين توليد
امكان تعریف انواع قالبهاي مورد استفاده



امكان ایجاد ارتباط قالبها با پالك دارایی
امكان تعریف گروهبندي قالبهاي مورد استفاده
امكان تعریف عملياتهاي دخيل در حين توليد
امكان تعریف ایستگاههاي مورد استفاده در حين توليد
امكان تعریف فرایندهاي هر عمليات






















امكان تعریف شيفتهاي كاري
امكان تعریف بچهاي انتقالی از انبار به خط توليد
امكان تعریف مسئولين هر خط
امكان تعریف واحد سنجش كنترل عمليات توليد
امكان تعریف انواع توقفات
امكان تخصيص چندین  Bomبه یك محصول یا نيمه ساخته
امكان تعریف  Bomبا فرمول ساخت اصلی و فرعی
امكان تفكيك Bomهاي پيمانكاري و توليدي
امكان تخصيص كاالي جایگزین مصرف مواد در ساختار Bom
امكان تخصيص قالبهاي مورد استفاده در حين توليد
امكان تعریف كاركردهاي استاندارد براي اندازهگيري فرایندهاي توليد مانند
نفرساعت ،ماشين ساعت و...
امكان تعریف ضرب استاندارد قالب ،ضرب  Setupقالب ،زمان راه اندازي قالب و ...
در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين امكان تعریف و تخصيص موارد كنترلی

خاص قالبها به دلخواه مدیران و كاربران در سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر
كنترلی دلخواه را میتوانند در آن وارد نمایند.
 امكان تخصيص ملزومات مورد استفاده در حين توليد










 امكان تعریف زمان استاندارد انجام فرایند ،به نسبت توليد و به صورت پلكانی ،شيفت
یا پرسنل یا دستگاه آن و  ...در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين امكان
تعریف و تخصيص موارد كنترلی خاص فرایند به دلخواه مدیران و كاربران در سيستم
وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی دلخواه را میتوانند در آن وارد نمایند.
 امكان تخصيص پرت ایجاد شده در حين توليد
 امكان تعریف وزنهاي خالص و ناخالص

امكان تعریف مقدار استاندارد مصرف ملزومات به نسبت توليد یا زمان ،در ساختار
روش ساخت یك كاال و همچنين امكان تعریف و تخصيص موارد كنترلی خاص
ملزومات به دلخواه مدیران و كاربران در سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی
دلخواه را میتوانند در آن وارد نمایند.
گزارشات
امكان تخصيص ابزار و تجهيزات مصرفی مورد استفاده در حين توليد
امكان تعریف مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهيزات مصرفی ،مقدار استاندارد مصرف
 گزارش Bom
ابزار و تجهيزات مصرفی به نسبت توليد ،مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهيزات
 گزارش روش ساخت
مصرفی به نسبت زمان و  ...در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين امكان تعریف
 گزارش استاندارد پرت
و تخصيص موارد كنترلی خاص ابزار و تجهيزات مصرفی به دلخواه مدیران و كاربران
 گزارش استاندارد ضایعات
در سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی دلخواه را میتوانند در آن وارد
 گزارش استاند زمان توليد
نمایند.
 گزارش استاندارد توقفات
امكان تخصيص عملياتهاي مورد استفاده در حين توليد
 گزارش قالبهاي مورد استفاده
امكان تعریف زمان استاندارد انجام عمليات به نسبت توليد و به صورت پلكانی ،به
 گزارش دستگاههاي مورد استفاده در فرایند توليد
نسبت شيفت یا پرسنل یا دستگاه آن و  ...در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين
 گزارش استاندارد ملزومات مصرفی
امكان تعریف و تخصيص موارد كنترلی خاص عمليات به دلخواه مدیران و كاربران در
 گزارش استاندارد ابزار و تجهيزات مصرفی
سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی دلخواه را میتوانند در آن وارد نمایند.
 گزارش ریز اطالعات اقالم یك مجموعه
امكان تخصيص فرایندهاي مورد استفاده در حين توليد
 گزارش دستگاههاي پر كاربرد
 گزارش  Bomاصلی و فرعی كاال

 گزارش فرایند توليد كاال به تفكيك دستگاه
 گزارش فرایند توليد كاال به تفكيك عمليات
 امكان گزارشگيري از ليست اطالعات جدول تمامی فرمها
 ایجاد فيلتر پيشفرض جهت انجام جستجوي سریع ودریافت گزارشهاي پر كاربرد
در تمامی فرمها
 امكان گزارشگيري با فرمتهاي متفاوت ( اكسل PDF ،Word ،و (...
 امكان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارشساز رایمون

گالری تصاویر

“

تحت وب بودن و ریسپانسيو بودن نرمافزار رایمون
امكان استفاده از نرمافزار را در هر وسيله و در هر

مكان فراهم میآورد.

“

`

