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 اطالعات مهندسی ساختسیستم 
 

  
، روش ساخت یا اطالعات مهندسی دیگر در یك سازمان Bomثبت و نگهداري اطالعات    

باشد كه حفظ و نگهداري و هاي اصلی عمليات كنترل توليد و توسعه محصول میتوليدي از پایه

ها داراي اهميت بسيار زیادي است به طوري كه براي كنترل  و ثبت این اطالعات، روزرسانی آنبه 

 گيرد.ها شكل میواحدهاي تخصصی  در سازمان

دهد تا افزار اطالعات مهندسی ساخت رایمون، امكاناتی در اختيار كاربران و مدیران قرار مینرم   

 صورت یكپارچه وياز در مسير ساخت محصول را به ن بتوانند تمامی اطالعات مورد نآبه كمك 

آورد تا به روزرسانی اطالعات در جامع در خود حفظ و نگهداري كند و بستري را فراهم می

 ترین زمان ممكن و با باالترین سطح امنيتی صورت گيرد.كوتاه

 

 

“ 

“ 

دایناميك بودن سيستم اطالعات مهندسی رایمون،     

نموده تا بتوانند انواع این امكان را براي مدیران فراهم 

مورد نياز را در  اطالعات مربوط به توليد محصول

ترین سطح، ثبت و ضبط نمایند و بتوانند به جزئی

هایی چون كارآمد اطالعات تكميلی، فرمویژگی كمك 

Bom روش ساخت و ... را به صورت كامال ،

سازي شده براي سازمان خود تدوین نمایند و سفارشی

در نهایت امكان مدیریت فرایند توليد را در سطح 

دستگاه، قالب، تجهيزات مصرفی، ملزومات مصرفی، 

ها، مواد و نيمه ساخته ضایعات ایجاد شده، پرت

 رفی  و ... فراهم نمایند.مص

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکانات  
 هاي مورد استفاده امكان تعریف انواع دستگاه 

 هاي مورد استفاده بندي دستگاهامكان تعریف گروه 

 ها با پالك داراییامكان ایجاد ارتباط دستگاه 

  تعریف انواع تجهيزات مورد استفاده در حين توليدامكان 

 هاي مورد استفادهامكان تعریف انواع قالب 
 ها با پالك داراییامكان ایجاد ارتباط قالب 

 هاي مورد استفاده بندي قالبامكان تعریف گروه 

 در حين توليد دخيلهاي امكان تعریف عمليات 

 ين توليدهاي مورد استفاده در حامكان تعریف ایستگاه 
 امكان تعریف فرایندهاي هر عمليات 

 هاي كاريامكان تعریف شيفت 
 هاي انتقالی از انبار به خط توليدامكان تعریف بچ 

 امكان تعریف مسئولين هر خط 
 امكان تعریف واحد سنجش كنترل عمليات توليد 

 امكان تعریف انواع توقفات  

   امكان تخصيص چندینBom به یك محصول یا نيمه ساخته 

  امكان تعریفBom با فرمول ساخت اصلی و فرعی 

  امكان تفكيكBom هاي پيمانكاري و توليدي 

  امكان تخصيص كاالي جایگزین مصرف مواد در ساختارBom 

 هاي مورد استفاده در حين توليدامكان تخصيص قالب 

 توليد مانند  هايفرایندگيري تعریف كاركردهاي استاندارد براي اندازه امكان

 و... نفرساعت، ماشين ساعت

  امكان تعریف ضرب استاندارد قالب، ضربSetup  ... قالب، زمان راه اندازي قالب و

در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين امكان تعریف و تخصيص موارد كنترلی 

امكان خاصی در سيستم  با توجه به الگو مدار بودن ثبت اطالعات،  

، تجهيزات، ملزومات مصرفی ها،تا اطالعاتی نظير قالبفراهم شده 

گردد و هر واحدي  ثبتفرایندها و ... توسط واحد مربوط به خود 

كه مسئوليت به روز رسانی اطالعات خاص خود را بر عهده داشته باشد 

كاالها نمود پيدا  Bomها به صورت اتومات در نتيجه این به روز رسانی

 كند تا سایر واحد ها نيز از آخرین تغييرات مطلع شوند. می

 “ 

“ 



تر ها به دلخواه مدیران و كاربران در سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامخاص قالب

  توانند در آن وارد نمایند.كنترلی دلخواه را می

 امكان تخصيص ملزومات مورد استفاده در حين توليد  

  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 

مدیران و كاربران در سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی ملزومات به دلخواه 

 .توانند در آن وارد نماینددلخواه را می

 امكان تخصيص ابزار و تجهيزات مصرفی مورد استفاده در حين توليد 
  امكان تعریف مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهيزات مصرفی، مقدار استاندارد مصرف

مصرفی به نسبت توليد، مقدار استاندارد مصرف ابزار و تجهيزات ابزار و تجهيزات 

مصرفی به نسبت زمان و ... در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين امكان تعریف 

و تخصيص موارد كنترلی خاص ابزار و تجهيزات مصرفی به دلخواه مدیران و كاربران 

توانند در آن وارد را میدر سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی دلخواه 

 نمایند.
 هاي مورد استفاده در حين توليدامكان تخصيص عمليات 

  امكان تعریف زمان استاندارد انجام عمليات به نسبت توليد و به صورت پلكانی، به

نسبت شيفت یا پرسنل یا دستگاه آن و ... در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين 

كنترلی خاص عمليات به دلخواه مدیران و كاربران در امكان تعریف و تخصيص موارد 

 توانند در آن وارد نمایند.سيستم وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی دلخواه را می

 هاي مورد استفاده در حين توليدامكان تخصيص فرایند 

  امكان تعریف زمان استاندارد انجام فرایند، به نسبت توليد و به صورت پلكانی، شيفت

ا پرسنل یا دستگاه آن و ... در ساختار روش ساخت یك كاال و همچنين امكان ی

تعریف و تخصيص موارد كنترلی خاص فرایند به دلخواه مدیران و كاربران در سيستم 

 توانند در آن وارد نمایند.وجود دارد كه هرگونه پارامتر كنترلی دلخواه را می

 امكان تخصيص پرت ایجاد شده در حين توليد 

 هاي خالص و ناخالصامكان تعریف وزن 

رشاتاگز  

  گزارشBom 

   گزارش روش ساخت 

 گزارش استاندارد پرت 

 گزارش استاندارد ضایعات 

  گزارش استاند زمان توليد 

 گزارش استاندارد توقفات 

  هاي مورد استفادهگزارش قالب 

 هاي مورد استفاده در فرایند توليدگزارش دستگاه 

  ملزومات مصرفیگزارش استاندارد  

 گزارش استاندارد ابزار و تجهيزات مصرفی 

 گزارش ریز اطالعات اقالم یك مجموعه 

 هاي پر كاربردگزارش دستگاه 

  گزارشBom اصلی و فرعی كاال 



 گزارش فرایند توليد كاال به تفكيك دستگاه 

 گزارش فرایند توليد كاال به تفكيك عمليات 

 هاجدول تمامی فرمگيري از ليست اطالعات امكان گزارش 

 هاي پر كاربرد فرض جهت انجام جستجوي سریع ودریافت گزارشایجاد فيلتر پيش

 هادر تمامی فرم

 هاي متفاوت ) اكسل،گيري با فرمتامكان گزارش Word،PDF  ... و( 

 ساز رایمونامكان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش 
 

 

  



 تصاویرگالری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزار رایمون بودن نرم يوریسپانس تحت وب بودن و

ر هر وسيله و در هر افزار را دامكان استفاده از نرم

 .آوردمكان فراهم می

“ 
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