PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT

ProOEE

ProOEE – Overall Equipment Effectiveness
ProOEE är en lösning från Mark Information som gör det möjligt att
övervaka både planerad och faktisk produktionsstatus i realtid. ProOEE
passar för alla typer av produktion och hjälper företaget att se till att
personalen arbetar med rätt uppgifter och att arbetet utförs enligt planeringen.
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PLANERAD OCH FAKTISK PRODUKTIONSSTATUS I REALTID
ARBETAR VI MED

Planerad och pågående produktion synliggörs och utifrån urval av de anställdas

RÄTT UPPGIFTER?

tidsregistreringar och produktionsresultat visualiseras aktuell status för
varje produktionsenhet. Med ProOEE kan man alltså skapa grunden till att
kontinuerligt säkerställa att resurserna används på rätt sätt och att informationen om vad som bör göras finns tillgänglig för alla.

HÅLLER PLANEN?

Den tid och de faktiska produktionsresultaten uppdateras i realtid och kan
jämföras med vad som är planerat. Problem och potentiella förseningar kan
alltså identifieras tidigt. Och företaget kan agera innan det är för sent.

FÖRDELAR
OPTIMAL
PRODUKTIVITET

En av fördelarna med ProOEE är att man kan exponera produktionsdata på
stora skärmar/monitorer ute i produktionen. Produktionsansvarig personal
kan också använda lösningen för övervakning av just sin del av produktionen.
I många företag använder man paneler för att visualisera status på produktion
och projekt. De kan vara baserade på utskrifter som hängs upp eller på
status som skrivs direkt på en skrivtavla. Ofta är den informationen redan
föråldrad när den kommer upp på tavlan och visar därför en inaktuell status.

FÅNGA AVVIKELSER I

Med ProOEE kan man i realtid upptäcka skillnader i produktionen som drift-

PRODUKTIONEN SOM

stopp, brist på personal och material. På så sätt kan man justera tidigt och se till

PÅVERKAR LEVERANSER

att beställningen levereras i tid och att arbetet utförs enligt vad som planerats.
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ProOEE kan konfigureras, filtreras och sorteras efter kundens önskemål.
Man kan ha upp till 10 kolumner med information om orderinformation och
bl.a. visa följande:
• Schemalagda timmar
• Faktiska timmar
• Körtid
• Återstående tid
• Status (t.ex. produktion eller avbrott)
• Bemanning
• Planerat slutdatum
• Tid för färdigställande
ProOEE visar både planerad och faktisk produktionsstatus i realtid. Man kan
publicera ProOEE i olika format: på stora skärmar eller på datorer, läsplattor
och smarttelefoner. ProOEE är extremt flexibelt och kan lätt anpassas till
behoven hos enskilda produktionsenheter och ger en uppdaterad bild av
produktionsstatus i olika medier.
OPTIMAL ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS RESURSER
REALTIDSÖVERVAKNING

Med ProOEE kan man övervaka produktionen, eller projekt, i realtid så att

AV PRODUKTIONEN

man alltid har uppdaterad information när man ska fatta beslut. Man kan se
om beställningar, arbetsinsatser och projekt följer planeringen eller om det
finns någon avvikelse som beror på maskinfel, brist på personal, brist på
material eller liknande.

SE KONSEKVENSER AV
AVVIKELSER OCH HUR DET
PÅVERKAR LEVERANSERNA

ProOEE är rätt lösning för alla som vill försäkra sig om att de använder sina
resurser optimalt. Resurser som inte utnyttjas kan leda till förlorade affärer,
som förmodligen inte kommer tillbaka. En försening på grund av ett avbrott
är svår att hämta in, åtminstone utan att drabbas av extra kostnader och
extra belastning på personal och maskiner.
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ProOEE tillhör funktionsområdet Jobb och Aktivitet i ProMark Workforce Management. ProMark används
för att styra företagets största, mest värdefulla och strategiska resurs, nämligen arbetsstyrkan. Kontakta
oss för mer information om alla möjligheter: +46 8 739 12 00 och se www.mark-info.se.
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Registrering av arbetstid och frånvaro samt
avvikelsesorsaker validerat mot regelverk och
avtal för skapande av rätt löneunderlag.

Planering och bemanning för effektiv beläggning
av företagets resurser.

Slutanvändargränssnitt via smartphones, portal
och terminaler för insamling, validering och
godkännande av tid, jobb- och aktivitetsdata.

Jobb-, projekt- och processregistrering förädlar
ERP-data till uppföjlning av produktionsresurser,
utfall och kalkyl

Verktyg för analys av realtids- och historiska data för
mätning av produktivitet, frånvaro och besparingar.

Standardintegration mot löne-, HR- och ERP-system
medför besparingar genom automatisering av
administrativa processer.

Om

MARK INFORMATION
Mark Information är en innovativ mjukvaruleverantör som erbjuder Workforce Managementlösningar från våra
verksamheter i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien och Rumänien. Mark Informations Workforce Managementlösning ProMark hjälper kunderna att optimera produktiviteten och uppnå besparingar genom att planera den rätta
resursen, vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift och säkrar att resurserna avlönas korrekt och på det mest effektiva
sättet. Mark Information betjänar globala företag och har mer än 1000 installationer och 300 000 användare.
Mer information finns på www.mark-info.se.
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