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 تولید ثبت عملکرد سیستم
   

   

 بر حاكم شرايط از كامل و بروز دقيق، جامع، اطالعات داشتن دست در و توليد عملكرد كنترل   

 طوري به باشد،مي محور توليد سازمان يك هاينيازمندي ترينكليدي و ترينمهم از توليد، خطوط

 توجه بااين امر  كه نيست، پذيربدون داشتن اين اطالعات امكان توليد وريبهره و كارايي افزايش كه

 ترينپرچالش و ترينپيچيده از يكي توليد، فرايندهاي در تاثيرگذار متغيرهاي باالي حجم به

 .باشدمي سازمان هايفعاليت

 شناسايي با تواندمي سازمان يك كه شودمي نمايان زماني اطالعاتي چنين داشتن اختيار در اهميت   

موارد  حل ... به و پرت ضايعات، حجم توقفات، خود مانند پنهان هايايجاد هزينه داليل و آگاهي از

 كاال شده تمام بهاي و توليد در رفته دست از هايفرصت كاهش در آن نتيجه كه بپردازد، مذكور

 .آوردمي ارمغان به سازمان براي ايويژه رقابتي مزيت مسلما   و دارد مستقيم تاثير

“ 

“ 

متفاوت  ها كامال  ماهيت خطوط توليد در برخي از سازمان  

باشند، براي مثال ممكن است يكي از خطوط توليد سازمان مي

به صورت گسسته باشد و خط ديگر  به صورت كامال پيوسته 

عمل كند يا حتي ممكن است خطي ماشين محور باشد و خط 

بر اساس توان نيروي انساني در حال فعاليت باشد،  ديگر عمدتا  

هاي ثبت نياز به فرم جهت ثبت اطالعات مربوطه بنابراين

 .باشدهاي متفاوت ميها و ستونعملكرد با ساختار، ويژگي

گيري از قابليت سيستم ثبت عملكرد توليد رايمون، با بهره

طراحي فرم ثبت عملكرد، به صورت كامال دايناميك و ايجاد 

ها و فيلدهاي مورد نياز به تعداد نامحدود و دلخواه، فضايي ستون

دهد تا به كمك آن ارآمد در اختيار مديران قرار ميبسيار ك

سازي بتوانند سيستم را با توجه به نيازهاي خود كامال  شخصي

توان براي هر نياز، يك يا چند فرم نمايند، به صورتي كه مي

ثبتي طراحي نمود تا هرگونه اطالعات مورد نياز خود را در 

 سيستم ثبت و ضبط نمايند.



   

 

 

 

 

 امکانات

  در سيستم ثبت عملكرد توليد رايمون، امكان طراحي فرم ثبت عملكرد به

به تعداد ها و فيلدهاي دلخواه با قابليت ايجاد ستون، كامال  دايناميكصورت 

نامحدود براي مديران فراهم شده است، به طوري كه فرم ثبت عملكرد 

گيرد ها قرار ميدر اختيار سازمان سازي شدهكامال  شخصيتوليد به صورت 

 شود :و دستاورد اين ويژگي كليدي شامل موارد زير مي

 طراحي نمود تا ميزان  ايبه شيوه توانفرم ثبت عملكرد را مي

توليدات انجام شده را در سطح خط توليد، ايستگاه كاري، پرسنل 

 و ... ثبت و ضبط شود.

 

  اي  طراحي نمود كه ميزان به شيوه توانميفرم ثبت عملكرد را

ضايعات و پرت ايجاد شده را بتوان  به تفكيك كاالي توليدي، 

كرد يا  ثبت و ضبط.. پرسنل مسئول، ايستگاه كاري، خط توليد و .

حتي تعيين نمود كه ضايعات در چه ساعتي، به چه دليلي و توسط 

كدام دستگاه ايجاد شده يا در زمان ايجاد آن كدام قالب بر روي 

 دستگاه نصب بوده است.

  اي  طراحي نمود تا ميزان به شيوهتوان ميفرم ثبت عملكرد را

نمود، به اين صورت  طثبت و ضبتوقفات، نوع و دليل ايجاد آن را 

توان دريافت كه هنگام توليد چه نوعي از توقف براي كدام كه مي

 كاال در چه زماني و به چه دليلي صورت گرفته است.

 توان توقفات را به تفكيك دستگاه، ايستگاه، عمليات، پرسنل، مي

توان تعيين نمود كه به خط توليد و ... ثبت نمود، همچنين مي

 ثبت شده چه ميزان ضايعات يا پرت ايجاد شده است.واسطه توقف 

 طراحي نمود تا كاركرد  ايبه شيوه توانمي فرم ثبت عملكرد را

نمود  ثبت و ضبطپرسنل را به ساعت، دقيقه و ثانيه در آن 

همچنين مشخص كرد كه هر فردي در چه ساعاتي بر روي كدام 

خط توليد مشغول به ها يا در كدام ايستگاه كاري يا كدام دستگاه

كار بوده يا چه افرادي در فرايند توليد كاال در تاريخ يا ساعت 

 اند.مشخص شده، نقش داشته

 2340توان بيش از در سيستم ثبت عملكرد توليد رايمون مي    

فرمول كنترلي در زمان ثبت عملكرد تعريف نمود تا در صورت ثبت 

اشتباه اطالعات توسط كاربران جلوي عمليات ذخيره با پيغام خطاي 

 .اطالعات جلوگيري به عمل آيدمناسب گرفته شود و از ثبت اشتباه 

“ 

“ 



 اي طراحي نمود تا كاركرد به شيوه توانمي فرم ثبت عملكرد را

ضبط يا تعيين نمود كه هر ماشيني و ماشين آالت را درآن ثبت 

موده و در چه ساعاتي چه تعداد محصول يا نيمه ساخته توليد ن

 مشغول به كار بوده است.

 اي طراحي نمود تا كاركرد به شيوه توانمي فرم ثبت عملكرد را

توان پرسنلي را كه پرسنل در آن ثبت و ضبط شود درنتيجه مي

اند به همراه مركز در توليد محصول يا نيمه ساخته نقش داشته

 ص نمود.اند مشخاي كه مشغول به كار بودههزينه

 طراحي نمود تا ميزان  ايبه شيوه توانمي فرم ثبت عملكرد را

هاي انجام شده بر روي كاال به همراه داليل، تعداد كاريدوباره

كاري انجام شده دفعات، پرسنل يا دستگاهي كه با آن دوباره

 مشخص شود.

  اي  طراحي نمود تا ميزان به شيوه توانميفرم ثبت عملكرد را

ملزومات مصرفي در روزكاري يا هر بازه زماني دلخواه ثبت شود 

مشخص كرد كه به ازاي توليد هر واحد كاال چه توان مي همچنين 

ميزان ملزومات به تفكيك ايستگاه يا خط توليد و ...  مصرف شده 

 است.

  ا ميزان اي  طراحي نمود تبه شيوه توانميفرم ثبت عملكرد را

تجهيزات مورد استفاده در روزكاري يا هر بازه زماني دلخواه ثبت 

شود همچنين مشخص كرد كه به ازاي توليد هر واحد كاال به 

تفكيك ايستگاه يا خط توليد از كدام تجهيزات به چه مقدار 

 استفاده شده است.

 اي  طراحي نمود تا ميزان به شيوه توانمي فرم ثبت عملكرد را

استفاده از قالب در روزكاري يا هر بازه زماني دلخواه ثبت شود 

همچنين مشخص كرد كه به ازاي هر قالب در توليد كدام يك از 

قالب چه  Setupتجهيزات مورد استفاده قرار گرفته يا حتي ضرب 

شده ها استفاده باشد و در توليد هر كاال از كدام قالبميزان مي

 است.

 

  امكان تلفيق تمام موارد مذكور در يك فرم يا چند فرم به صورت مجزا وجود

 توان اين كار را انجام داد.دارد كه بر اساس نياز سازمان مي

 امكان تعريف سناريوهاي مختلف مانده در خط گيري 

  فرمول كنترلي جهت جلوگيري از ثبت اشتباه اطالعات  2340امكان تعريف

 انتوسط كاربر

 

 

 



 گزارشات

ها بر با توجه به دايناميك بودن سيستم ثبت عملكرد رايمون تمامي گزارش

ها با كمك ابزار قدرتمند اساس نياز مشتري و نوع فرم تهيه شده توسط سازمان

گردد كه موارد زير ساز رايمون به صورت نامحدود طراحي و توليد ميگزارش

 باشد:ها مينياز سازمانهايي از گزارشات مورد نمونه

 

 امكان تهيه گزارش ميزان توليدات 

 امكان تهيه گزارش ميزان توقفات و علل آن 

 امكان تهيه گزارش ميزان توقفات و علل آن به تفكيك كاالي توليدي 

  امكان تهيه گزارشOEE 

  امكان تهيه گزارش ميزان توقفات و علل آن به تفكيك مراكز هزينه و

 خطوط توليد

 امكان تهيه گزارش ميزان ضرب قالب 

 امكان تهيه گزارش ملزومات مصرفي 

 هاكاريامكان تهيه گزارش ميزان دوباره 

 امكان تهيه گزارش ميزان كاركرد پرسنل به صورت كلي 

 امكان تهيه گزارش ميزان كاركرد پرسنل به تفكيك ايستگاه و مركز هزينه 

 فكيك كاالي توليديامكان تهيه گزارش ميزان كاركرد پرسنل به ت 

 امكان تهيه گزارش ميزان كاركرد ماشين آالت به صورت كلي 

  امكان تهيه گزارش ميزان كاركرد ماشين آالت به تفكيك ايستگاه و مركز

 هزينه

 امكان تهيه گزارش ميزان كاركرد ماشين آالت به تفكيك كاالي توليدي 

 امكان تهيه گزارش انحراف از توليد 

 نحراف ضايعات و پرتامكان تهيه گزارش ا 

 امكان تهيه گزارش علل ايجاد ضايعات 

 امكان تهيه گزارش علل ايجاد انحراف توليد 

 ... و 

 

  



 گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزار رايمون بودن نرم يوريسپانس تحت وب بودن و

افزار را در هر وسيله و در هر امكان استفاده از نرم

 آورد.مكان فراهم مي

“ 
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