
A Lantek MES Manager (Manufacturing Execution 
System) egy olyan szoftver, amely lefedi az üzemben 
zajló gyártási folyamatot a belső megrendeléstől kezdve 
a legutolsó műveletig.

Azon vállalkozások számára készült, akik a gyártási 
folyamat minden lépését szeretnék nyomon követni 
és a CAD/CAM műveletek integrációján keresztül 
arra törekszenek, hogy átlátható, optimális működést 
alakítsanak ki az egyes gyártási lépések között.

A belső megrendelések felügyeletéhez a rendszer képes 
különféle szempontok szerint csoportosítani a gyártásra 
váró termékeket: gép, anyag minőség, vastagság, 
szállítási határidő, vevői rendelés, ügyfél, stb.

A felhasználó valós időben látja az alkatrészek 
gyártási állapotát: feldolgozásra vár, táblásítás alatt, 
gyártásban, vagy kész. Minden állapotot könnyen 
felismerhető grafikus megjelenítés szimbolizál. Ezeken 
a jeleken keresztül válik láthatóvá, hogyan halad végig a 
munkadarab a teljes folyamaton.

Gyártási folyamatok 
felügyelete

Idő és költség optimalizáció

Képzeljük el, hogy milyen mértékben tudja a 
versenyképességünket növelni, ha időben tudjuk, hogy 
melyik alkatrész vagy vevői megrendelés éppen a 
készültég melyik fázisában van.

Figyelembe véve az egyes gépek kiterheltségét könnyen 
optimalizálhatjuk a belső megrendelések elosztását és a 
CAD/CAM műveletek ütemezését.

A rendszer figyelembe veszi a különféle gyártási 
módokat is, legyen szó a rendszerből generált igényről 
vagy DXF, DWG fájlból importált geometriáról.

Vagy bármilyen szempont szerinti nézetből 
áttekinthetjük a termelés aktuális állását: szállítási 
határidő, ügyfél, vevői rendelés, gép, anyagminőség 
vagy lemezvastagság.
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• Üzemvezetés

• Gyártás valós idejű felügyelete

• Idő és költség optimalizáció

• Versenyképesség növelés

• Gyártási adatok elemzése
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Lantek MES Manager

CAD/CAM ADVANCED MANUFACTURINGMES ERP+

A Lantek MES Manager képes a munka mennyiségének 
felügyeletére, a befejezett műveletek kezelésére és az 
erőforrások optimalizására, mint a gépek, dolgozók és a 
kooperációba kiadott munkák kezelésére.

Például az üzemvezető az irodájából adhat elsőbbséget 
egyes munkák, vagy képezhet tartalékot kiemelt 
feladatok számára.

A Lantek MES Manager elvégzi a becsült és a tényleges 
ráfordítás költségeinek összehasonlítását a kiválasztott 
rendelésen.

Üzemvezetés Termelési történet és 
elemzés

Összekapcsolható más üzemi adatgyűjtővel a pontos 
gyártási idők és anyag felhasználási adatok feldolgozása 
érdekében. Így akár minden egyes tábla kiosztás vagy 
művelet egyenként elemezhető.

Így akár a belső rendelésen vagy egy-egy  kiválasztott 
terméken is kérhetünk elemzést.

A Lantek MES Manager átláthatóvá teszi a gyártási 
folyamatokat, ezáltal lehetőség nyílik leegyszerűsíteni 
és felgyorsítani őket. Használatával optimalizálhatjuk 
a költségeket és maximálisan betarthatjuk a vállalt 
határidőket.
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