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• monitorování a vyhodnocování dat strojů (sběr a interpretace dat z výrobních zařízení včetně technologických dat  
z PLC – řídících systémů strojů)

• pořizování dat na terminálech ve výrobě (terminály jsou spojeny s řešením systému REVA a nejsou bezprostředně podřízeny 
konkrétnímu výrobnímu systému či ERP)

• vizualizace a reportování dat (data z výrobního procesu a zařízení jsou uložena v systému REVA ze kterých jsou sestavovány 
reporty, přehledy a analýzy)

ŘEŠENÍ
• Zpracování komplexního projektu realizace
• Instalace systému REVA „na klíč“
• Monitoring strojů s  řídícím systémem (PLC), ale i bez něho
• Status stroje možno doplnit sběrem technologických dat
• Plná integrace s ERP systémy HELIOS
• Dodávka dotykových terminálů přímo ke strojům, se čtečkou 

čárových kódu a čtečkou RFID čipu pro identifikaci pracovníka
• Vizualizace dat na velkoplošných panelech
• Součástí dodávky je i sada reportů, včetně výpočtu celkové 

efektivity zařízení OEE (Overall Equipment Effectivenes)
• Snadná správa celého systému
• Možnost jednoduchého rozšiřování na další stroje
• Garance provozní spolehlivosti a podpory včetně hotline
• Záruční a pozáruční servis HW komponent

GATEMA MES REVA
monitoring výrobních strojů (Rychlé Ekonomické a Výrobní Analýzy)

Půdorys výrobní haly s vizualizací
okamžitého statusu výrobních strojů.

Velkoplošná informační tabule ve výrobě.



MES je dynamický informační systém, který řídí efektivnost výrobních operací a procesů v reálném čase. Obvykle je MES systém nasazován 
jako samostatné řešení, jehož součástí ale není řešení celé řady důležitých firmních procesů (tvorba kusovníků, technologických postupů, 
nákup, expedice, ekonomika, mzdy a mnoho dalších). Ty jsou však pro výrobní firmu klíčové a proto vedle systému MES, musí „běžet“ 
standardní informační ERP systém, který všechny tyto (a další) procesy musí řešit. Mezi oběma systémy tak nutně musí běžet mimořádně 
silná výměna dat co do množství, ale i co do frekvence takových výměn se všemi riziky, která takou masivní výměnu dat provázejí. V tomto 
případě ani práce uživatelů ve dvou zcela odlišných systémech není žádnou přidanou hodnotou. 

Plnou integrací nezávislého sběru dat o chodu a parametrech strojů systému REVA s informačními systémy HELIOS (HELIOS Orange  
a HELIOS Green) vzniká komplexní MES systém, jako modulární součást standardního informačního systému výrobní společnosti. To vše 
bez masivních přenosů dat mezi systémy a vše v jednotném uživatelském prostředí! Toto unikátní spojení využívá aktuální a přesná data z 
výrobních zařízení, a propojuje všechny mechanismy a nástroje pro řízení a plánování veškerých dalších souvisejících událostí a procesů, 
které ve výrobní společnosti nastávají. Komplexní integrace celého řešení jako součást ERP systému poskytuje bezkonkurenční výhody 
pro řízení nejen vlastních výrobních a logistických procesů, ale řeší a vyhodnocuje i ekonomické dopady všech monitorovaných událostí  
a činností a stává se tak plně integrální součástí řízení a plánování všech firemních procesů.
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dodavatel informačních systému  
a specializovaných oborových řešení
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tel: 516 455 555
email: erp@gatema.cz
www.gatema.cz

HELIOS ORANGE
HELIOS Orange je nejrozšířenější informační systém v ČR v segmentu malých a středních firem. 
Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci společnosti, automatizuje rutinní operace, zefek‑
tivňuje provoz a snižuje náklady. 

HELIOS GREEN
Informační systém HELIOS Green je moderní ERP systém pro středně velké a velké firmy, který 
nabízí zejména jednotnost a komplexnost, kontrolu finančních toků, podklady pro strategické 
rozhodování. Pomáhá se orientovat ve světě vašich firemních informací.

GATEMA WMS
Systém pro řízení skladů Gatema WMS představuje komplexní on‑line řešení pro automatizaci 
evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití řešení je od 
malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha 
desítkami současně pracujících zařízení.

GATEMA MES
(Manufacturing Execution System) Výrobní systém Gatema MES ve spolupráci s IS HELIOS slouží 
pro přípravu a řízení výroby. Kromě sledování a řízení výroby v reálném čase, umožňuje sběr  
a ukládání dat pomocí terminálů nebo přímým napojením na stroje. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Systém návazných služeb zahrnuje analýzu výchozího stavu, zakázkový vývoj softwaru, pora‑
denství a zajištění IT techniky, implementaci a proškolení obsluhy. Pro komfort našich zákazníků 
poskytujeme rozsáhlý provozní a poradenský servis, systémovou podporu a konzultační činnost.

PRODEJ A SLUŽBY IT
Služby IT zahrnují poradenství, servis PC stanic, serverů a celé informační infrastruktury, instalaci 
a reinstalace operačního systému, pravidelné zálohování vašich dat, budování VPN a vnitropod‑
nikových bezdrátových sítí.


