Smartere produksjon

“WE CREATE A BETTER WORLD THROUGH
THE INTEGRATION OF SUSTAINABLE SOLUTIONS”

GOODTECH
Leverer løsninger som gir alle ledd i produksjonen et best mulig beslutningsgrunnlag og størst
mulig gevinst. Det handler om å gi relevant informasjon til riktig person til rett tid.

Goodtech MES vil bidra til:
- Større fleksibilitet
- Bedre leveransesikkerhet
- Økt produksjon og jevnere kvalitet

- Bedre oppetid og kortere omstillinger
- Redusere manuelle operasjoner
- Effektivt vedlikehold

SMARTERE PRODUKSJON
INFORMASJONSFLYT I SANNTID FRA
PRODUKSJON TIL LEDELSE
-- Støtte til faktabaserte beslutninger
-- Kontinuerlig oppdatering av bedriftens ERP system
-- Rask og enkel tilgang til produksjonsdata
OPTIMAL UTNYTTELSE AV RÅVARER
-- Resepter tilpasset tilgjengelige råvaer
-- Reduser sikkerhetsmargin ved god og rask informasjon
til operatør
«FIRST TIME RIGHT»
-- Reduserer vrak og reproduksjon
-- Effektiviserer produksjon og reduserer syklustider
RIKTIG KVALITET
-- Bredt testregime med høy frekvens
-- Inline målinger
-- Presentere resultater i sanntid for operatør

DOKUMENTASJON
-- Effektiv støtte til dokumentasjonskrav fra kunder
og myndigheter
-- Deklarasjoner, sertifikater, resepter
-- Test og lab resultater
-- Prosessparametere, kritiske kontrollpunkt, sjekklister
REDUSERE MANUELLE OPERASJONER
-- Høy automasjonsgrad og god instrumentering
-- MES er navet mellom ERP og produksjonsnære systemer
OPTIMAL UTNYTTELSE AV
PRODUKSJONSLINJER OG MASKINER
-- Produksjonsplanlegging og rapportering
-- Redusere omstillingstider
-- Registrere og evaluere nedetider og årsaker
MILJØ OG BÆREKRAFT
-- Unngå utslipp, redusere CO2 , dokumentasjon
-- Energigjenvinning og redusere energiforbruk
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VI KAN PRODUKSJON
Goodtech har levert MES-system til blant annet følgende kunder

EWOS produserer fiskefôr til laks og ørret på fabrikkene i
Florø, Halsa og Bergneset.

BioMar produserer fiskefôr til laks og ørret på fabrikkene i
Myre og Karmøy.

Hydal Aluminium Profiler produserer aluminiumsprofiler
på sin ekstruderingsfabrikk på Raufoss.

Unger Fabriker AS er en av Europas ledende produsenter
av tensider, hovedingrediensen i såper og andre
hygieneprodukter, og er den eneste i sitt slag i Skandinavia.

VI UTGJØR EN FORSKJELL
Gjennom 100 år har Goodtech bidratt til innovasjon og
utvikling innen industrien i Norden og på strategiske steder
over hele verden.
Som totalleverandør av effektiviseringsløsninger innen
elektro, automatisering og IT har Goodtech gleden av å bistå
industribedrifter med å øke sin konkurransekraft, og å oppnå
sine mål.

Goodtech er en produktuavhengig leverandør som benytter
velkjente program- og maskin-varer i våre leveranser.
Goodtech utvikler også egen programvar etter behov. Vi
gjenbruker gode løsninger der det er mulig, og tenker nytt
når det trengs for å møte kundens ønsker og krav.

www.goodtech.no

“ For meg er det viktig å understreke at vårt mål om
å levere verdi for våre kunder understøttes av vårt
utrettelige fokus på både kvalitet og hms
— ERIC STAURSET, KONSERNSJEF I GOODTECH
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