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• monitorování a vyhodnocování dat strojů (sběr a interpretace dat z výrobních zařízení včetně technologických dat 
z PLC – řídících systémů strojů)

• pořizování dat na terminálech ve výrobě (terminály jsou spojeny s řešením systému REVA a nejsou bezprostředně podřízeny kon-
krétnímu výrobnímu systému či ERP)

• vizualizace a reportování dat (data z výrobního procesu a zařízení jsou uložena v systému REVA ze kterých jsou sestavovány repor-
ty, přehledy a analýzy

ŘEŠENÍ
• Zpracování komplexního projektu realizace
• Instalace systému REVA „na klíč“
• Monitoring strojů s  řídícím systémem (PLC), ale i bez něho
• Status stroje možno doplnit sběrem technologických dat
• Kompletní dodávka speciálních HW komponent dodávaných ve 

spolupráci s fi rmou PM Control
• Možnost integrace s ERP systémy
• Dodávka dotykových terminálů přímo ke strojům, se čtečkou 

čárových kódu a čtečkou RFID čipu pro identifi kaci pracovníka
• Vizualizace dat na velkoplošných panelech
• Součástí dodávky je i sada reportů, včetně výpočtu celkové efek-

tivity zařízení OEE (Overall Equipment Effectivenes)
• Snadná správa celého systému
• Možnost jednoduchého rozšiřování na další stroje
• Garance provozní spolehlivosti a podpory včetně hotline
• Záruční a pozáruční servis HW komponent

REVA NEZÁVISLÝ SBĚR DAT O CHODU A PARAMETRECH STROJŮ
monitoring výrobních strojů (Rychlé Ekonomické a Výrobní Analýzy)
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MES je dynamický informační systém, který řídí efektivnost výrobních operací a procesů v reálném čase. Obvykle je MES systém nasazován 
jako samostatné řešení, jehož součástí ale není řešení celé řady důležitých fi rmních procesů (tvorba kusovníků, technologických postupů, 
nákup, expedice, ekonomika, mzdy a mnoho dalších). Ty jsou však pro výrobní fi rmu klíčové a proto vedle systému MES, musí „běžet“ stan-
dardní informační ERP systém, který všechny tyto (a další) procesy musí řešit. Mezi oběma systémy tak nutně musí běžet mimořádně silná 
výměna dat co do množství, ale i co do frekvence takových výměn se všemi riziky, která takou masivní výměnu dat provázejí. V tomto případě 
ani práce uživatelů ve dvou zcela odlišných systémech není žádnou přidanou hodnotou. 

Plnou integrací nezávislého sběru dat o chodu a parametrech strojů systému REVA s informačními systémy HELIOS (HELIOS 
Orange a HELIOS Green) vzniká komplexní MES systém, jako modulární součást standardního informačního systému výrob-
ní společnosti. To vše bez masivních přenosů dat mezi systémy a vše v jednotném uživatelském prostředí! Toto unikátní spojení využívá 
aktuální a přesná data z výrobních zařízení, a propojuje všechny mechanismy a nástroje pro řízení a plánování veškerých dalších souvise-
jících událostí a procesů, které ve výrobní společnosti nastávají. Komplexní integrace celého řešení jako součást ERP systému poskytuje 
bezkonkurenční výhody pro řízení nejen vlastních výrobních a logistických procesů, ale řeší a vyhodnocuje i ekonomické dopady všech 
monitorovaných událostí a činností a stává se tak plně integrální součástí řízení a plánování všech fi remních procesů.
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ASV Náchod 
tradiční dodavatel informačních systémů 
a specializovaných oborových řešení

• Poradenství při výběru informačních systémů
• Analýzy fi remní procesů a měření jejich výkonnosti
• Výpočty návratnosti investic do informačních systémů
• Implementace systémů HELIOS

• Sériové výroby
• Výroby dle objednávky
• Výroby na zakázku

• Projektově řízené výroby
• Projektování a implementace MES systémů HELIOS
• Projektování a implementace samostatných MES systémů
• Vlastní implementační metodologie
• Specifi cké individuální úpravy průběhu procesů
• Speciální zákaznická řešení:

• Výrobkové konfi gurátory
• Komunikace s externími technologiemi (skladovými systémy, vahami, 

měřícími přístroji, e-shopy, atd.)
• Jednorázové, i trvalé importy dat
• Reporting

• Podpora běžících systémů a jejich další rozvoj

ASV Náchod, a.s.  
BŘEZINOVA 2005         
547 01   Náchod   
 

tel:   +420 491 422 798
        +420 491 422 779
 

www.asv.cz

VYBRANÉ REFERENCE:
SICO RUBENA s.r.o.                    (zpracování silikonových pryží)
Brück AM spol. s r. o.                   (kování, tepelné zpracování, obrobna)
ALEMA Lanškroun a.s.                 (lisovna plastů)
BRANO a.s.                                 (automotiv)
BRISK Tábor a.s.                          (výroba automobilových svíček a senzorů)
L D M , spol. s r. o.                       (konstrukce a výroba armatur)
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