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Golem OEE MES - zlecenie - raporty 

 

W skrócie 

• system generuje szereg raportów dla zlecenia produkcyjnego poczynając od podglądu stanu 
bieżącego zlecenia do szeregu raportów opartych na danych historycznych 

• Raport dla zlecenia dostępny jest w trzech postaciach: uproszczony, szczegółowy i raport 
przebiegu zlecenia 

• Raport przebiegu zlecenia opisuje krok po kroku przebieg zlecenia w rytmie zmian w zleceniu i 
zmian statusu oraz danych z przełomu zmian roboczych  

• W każdym powiadomieniu ukryty jest mikro raport dla zlecenia 
 

Podgląd stanu zlecenia  
Informacje o aktualnym zleceniu wyświetlane są w różnych miejscach programu 
  

 
 
często jednak widoczne dane takie jak OEE, czasy statusów, ilości braków etc. przełączane są przyciskami 
pomiędzy zbiorami danych reprezentującymi nie tylko bieżące zlecenie ale też dla bieżącego miesiąca czy zmiany. 

Widok reprezentujący zlecenie ( lub przycisk wybierający zlecenie) oznaczony jest ikoną  

wykres w panelu informacyjnym 

 

 
 
 

Zestawienie zleceń 

 

Poniższy dokument jest rozszerzeniem dokumentacji systemu Golem OEE MES dostępnej na stronie neuron.com.pl  

 
 

Jeśli zlecenie uwzględnia ilość zamówioną 
to w oknie panelu informacyjnego 
dostępny jest wykres pokazujący aktualny 
stan, postęp i prognozę zakończenia. 
 
W nawiasach kwadratowych widoczna jest 
ilość opakowań zbiorczych – o ile 
oczywiście konfiguracja je uwzględnia  

W systemie są dwa komplety raportów  
i zestawień: dla konkretnej maszyny 
i dla grupy. 
W każdym z nich jest zestawienie 
zleceń, odpowiednio dla wybranej 
maszyny i grupy maszyn. 
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Lista widocznych zleceń zależy przede wszystkim od wybranego zakresu czasu i statusu : 
 

• w czasie + realizowane – widoczne wszystkie zlecenia których czas rozpoczęcia mieści się w ustawionym 
zakresie czasu oraz wszystkie zlecenia o statusie „w realizacji” 

• rozpoczęte w czasie – widoczne zlecenia których czas rozpoczęcia mieści się w zakresie czasu 

• zakończone w czasie – widoczne zlecenia których czas zakończenia mieści się w zakresie czasu 

• tylko realizowane i zakończone 
  

podsumowanie zlecenia 

Warto mieć świadomość pewnego technicznego faktu: system Golem monitoruje pracę maszyny. Zlecenie jest 
parametrem maszyny. Raport dla zlecenia jest więc raportem dla maszyny za czas w którym maszyna to zlecenie 
realizowała. 
W konsekwencji tego zawsze gdy chcemy poznać „osiągi”  
zlecenia takie jak ilości, braki, OEE etc. zawsze musimy  
zrobić raport. 
W zestawieniu zleceń mamy kolumny produkt, braki i OEE 
 ale wypełnione są one jedynie dla zleceń zakończonych. 
To dla tego że system w momencie zakończenia zlecenia  
generuje mini raport dla tego zlecenia i uzupełnia te dane. 
Produkt, braki, dostępność, wykorzystanie, jakość i OEE 
widoczne są w kolumnach, w bocznej wysuwanej tabeli 
oraz na zakładce pod tabelą w formie wykresu OEE 
i prostej analizy wykonania.    
 
 
 
 

Mikro raport zlecenia w powiadomieniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do każdego powiadomienia przypisany jest 
mikro – raport wygenerowany w momencie 
gdy to powiadomienie powstaje. 


