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Subject to technical changes

Manufacturing Execution System

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Requisitos do servidor:
• Servidor fí sico ou virtual;
• Mín. 2,5 GHz, CPU com 8 núcleos;
• Mín. 16 GB RAM;
• Mín. 500 GB de espaço livre no disco 

rígido;
• Mín. 1 Gbit de rede;
• Windows Server 2012;
• 32/64 bits;
• Servidor de nuvem disponível.

Requisitos do cliente:
• PC, ThinClient, TabletPC com WIN OS;
• Mín. 2 GHz CPU dual-core;
• Mín. 4 GB RAM;
• MS WIN 7/8/10 32/64 bits.

Opcionais:
• Pacote completo de Hardware  - por 

exemplo: PC industrial com leitor de 
código de barras/RFID e gabinete;

• Leitor de código de barras/Leitor de 
RFID;

• Dispositi vo portáti l;
• Tablet;
• Localização das bandejas de serviço 

com UWB;
• Personalização e individualização.

Rastreamento de trabalho do MES-360 CB através do revestimento AR

Coating Batch 
Tracking

Características
• Criação de lotes de trabalhos com base em critérios 

de classificação personalizáveis;
• ID exclusiva do lote para garantir o controle completo 

através do revestimento AR;
• Monitora as perdas por lote e por máquina;
• Registros de erros, processos e manutenção para 

máquinas de coating;
• Monitora dados de coating relacionados ao trabalho;
• Painel gráfico do laboratório mostra o status da 

máquina em tempo real;
• Envia alertas por e-mail/SMS.

Benefícios 
• Total rastreabilidade e transparência do 

laboratório de coating, permitindo a resolu-
ção de problemas e a melhoria contínua;

• Maiores rendimentos para o coating;
• Maior produtividade do laboratório de coa-

ting.

Aplicativo complementar opcional para 
o módulo MES-360 CB

 Expresso AR: Monitora os serviços de AR expresso 
 e otimiza o carregamento para setorização e não 
 setorização automatizada

CB
Módulo

Os dados do MES-360 podem ser visualizados em vários dispositivos no laboratório ou fora do laboratório por meio de monitoramento remoto.
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MES-360
SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE 
PARA LABORATÓRIOS

Nosso MES-360 Manufacturing Execution System (Sistema para execução na produção), um sistema 
de melhoria contínua para todos os laboratórios oftálmicos.

MES (Sistema para Execução na produção) 
Os sistemas MES rastreia e documenta a desde 
o inicio do trabalho até a faze final do processo. 
Eles coletam e fornecem dados em tempo real 
para ajudar a otimizar as condições da fábri-
ca e melhorar a qualidade e o rendimento da 
produção.
A cooperação entre a Satisloh e os melhores 
parceiros do setor leva o poder da fabricação 
inteligente para a indústria óptica com o MES-
360. Esta poderosa ferramenta conecta direta-
mente as máquinas e as estações de inspeção 
de qualidade, monitorando todos os processos 
e coleta dados – tudo exibido em tempo real 
e controlado em cada trabalho e etapa do 
processo.

Plataforma aberta
Como a maioria dos laboratórios utiliza equipa-
mentos de mais de um fabricante, o MES-360 
é um sistema aberto que se conecta com as 
máquinas da Satisloh e também com as máqui-
nas de outros fabricantes. Ele faz interface com 

a maioria dos sistemas LMS e ERP e pode ser 
facilmente instalado em qualquer software e 
ambiente de produção.

Transparência em todo o laboratório
Vários dados do MES-360 podem ser visualiza-
dos simultaneamente por diversas pessoas em 
uma variedade de dispositivos. O sistema envia 
alertas aos operadores para que uma ação ime-
diata possa ser tomada para manter a produção 
funcionando de forma eficiente. O alerta pode 
ser encaminhado aos gerentes caso a ação não 
seja tomada pelo usuário em um tempo prede-
terminado.

MES-360 MM relatório de produtividade da máquina Agendamento de de manutenção por máquina exibidas no aplicativo - 
Maintenance Scheduler

Machine 
Monitoring 

Recursos
• Coleta dados de status da máquina;
• Relatórios de produtividade com detalhes de utiliza-

ção da máquina (tempo de produção x espera por 
trabalhos x manutenção e outros tempos de inativi-
dade) e número de lentes produzidas;

• Faixas:
- Tempos de ciclo
- Erros para cada máquina
- Uso da ferramenta 

• Fornece informação de manutenção para:
- Trocas de ferramentas
- Manutenção de máquina

• O painel de laboratório gráfico exibe o status em 
tempo real de máquinas e seus serviços;

• Envia alertas por e-mail/SMS se as máquinas não 
estiverem produzindo devido a erros ou à falta de 
trabalhos a serem processados.

Benefícios 
• O status da máquina em tempo real permi-

te a solução imediata de problemas quando 
as máquinas estão inativas ou não estão 
recebendo serviços suficiente;

• Planejamento de manutenção proativo;
• Gerenciamento de ferramenta proativo;
• Melhorias na utilização e tempo de ativida-

de da máquina;
• Melhorias nos tempos de produtividade;
• Aumento na Produtividade e redução de 

desperdício;
• Melhora a eficácia geral do equipamento 

(OEE).

Aplicativos complementar opcionais para 
o módulo MES-360 MM

 Programação de manutenção: Planeja e registra  
 a manutenção para todas as máquinas e equipa
 mentos periféricos.

 Registro de trabalho: rastreia trabalhos através 
 de etapas de processamento manual

CR

MES-360
O MES-360 possui quatro módulos que monitoram máquinas, rastreiam quebras e lotes de coating e direcionam tarefas de maneira 
inteligente para maximizar a produção, com base em dados em tempo real. Use os módulos que melhor atende às necessidades do 
seu laboratório.

Módulo

MM

Breakage 
Tracking 

Características
• Monitora perdas por:

- Serviço;
- Máquina;
- Faixa RX;
- Material da lente;

• Monitora o tempo de utilização da ferramenta afetando 
na redução das perdas;

• Envia alertas por e-mail/SMS quando ocorre uma 
perda;

• Faz interface com equipamentos de inspeção e com 
estações de inspeção cosmética através do Aplicativo 
de inspeção manual (opcional).

Benefícios
• Resolve efetivamente problemas de quali-

dade – monitorando problemas para máqui-
nas específicas, materiais da lente ou RXs;

• Responda mais rapido aos problemas de 
quebra com alertas;

• Maiores rendimentos e menores custos.

Aplicativo complementar opcional para o 
módulo MES-360 BT

 Inspeção: Registra descartes cosméticos 
 e outros para correlacionar ainda mais 
 os defeitos e solucioná-los.

Conveyor 
Routing*

Características
• Controle inteligente de sistemas de transporte de 

esteiras;
• Distribuição dinâmica de trabalhos com base na pro-

dução, manutenção, status da máquina e disponibili-
dade da máquina;

• Distribuição baseada em parâmetros de trabalhos 
específicos (por exemplo, material da lente, curvas 
de base, RX, etc.);

• Balanceamento da carga de trabalho da máquina;
• O painel gráfico de laboratório mostra o status em 

tempo real dos pontos críticos da esteira.

Benefícios 
• Utilização máxima do equipamento dispo-

nível;
• Aumento de flexibilidade e produtividade;
• Rapidez na produtividade e tempos de 

entrega;
• Otimização do fluxo permite a redução do 

trabalho em andamento e o tráfego na 
esteira;

• Custos menores de ferramentas e dimi-
nuição de tempos de processamento: Os 
trabalhos são distribuídos para máquinas 
específicas que são otimizadas para eles.

Aplicativos complementar opcionais para 
o módulo MES-360 CR

 Verificação de bandeja: Rapidez e precisão no 
 monitoramento do status da bandeja (status 
 atual, próximo processo) com um dispositivo 
 portátil;

  Verificação de esteira: Tenha ainda mais contro 
 le da sua Esteira Inteligente Integrada (ISC) 
 geren ciando em tempo real cada ponto crítico 
 e elemento de hardware principal (em desen
 volvimento).

* somente com ISC 
  (Integrated Smart Conveyor – Esteira inteligente)

BT

Módulo

MES-360 BT relatório de quebra de máquina MES-360 CR controla o transportador remotamente
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SOFTWARE DE MELHORIA CONTÍNUA PARA TODO 
LABORATÓRIO
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Subject to technical changes

Manufacturing Execution System

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Requisitos do servidor:
• Servidor fí sico ou virtual;
• Mín. 2,5 GHz, CPU com 8 núcleos;
• Mín. 16 GB RAM;
• Mín. 500 GB de espaço livre no disco 

rígido;
• Mín. 1 Gbit de rede;
• Windows Server 2012;
• 32/64 bits;
• Servidor de nuvem disponível.

Requisitos do cliente:
• PC, ThinClient, TabletPC com WIN OS;
• Mín. 2 GHz CPU dual-core;
• Mín. 4 GB RAM;
• MS WIN 7/8/10 32/64 bits.

Opcionais:
• Pacote completo de Hardware  - por 

exemplo: PC industrial com leitor de 
código de barras/RFID e gabinete;

• Leitor de código de barras/Leitor de 
RFID;

• Dispositi vo portáti l;
• Tablet;
• Localização das bandejas de serviço 

com UWB;
• Personalização e individualização.

Rastreamento de trabalho do MES-360 CB através do revestimento AR

Coating Batch 
Tracking

Características
• Criação de lotes de trabalhos com base em critérios 

de classificação personalizáveis;
• ID exclusiva do lote para garantir o controle completo 

através do revestimento AR;
• Monitora as perdas por lote e por máquina;
• Registros de erros, processos e manutenção para 

máquinas de coating;
• Monitora dados de coating relacionados ao trabalho;
• Painel gráfico do laboratório mostra o status da 

máquina em tempo real;
• Envia alertas por e-mail/SMS.

Benefícios 
• Total rastreabilidade e transparência do 

laboratório de coating, permitindo a resolu-
ção de problemas e a melhoria contínua;

• Maiores rendimentos para o coating;
• Maior produtividade do laboratório de coa-

ting.

Aplicativo complementar opcional para 
o módulo MES-360 CB

 Expresso AR: Monitora os serviços de AR expresso 
 e otimiza o carregamento para setorização e não 
 setorização automatizada

CB
Módulo

Os dados do MES-360 podem ser visualizados em vários dispositivos no laboratório ou fora do laboratório por meio de monitoramento remoto.

Optical Manufacturing Solutions.
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