Min tablet ved alt.
Selv hvor alle mine
komponenter er.
Sorting Production Set: Sorteringsassistent
Hver del har sin egen plads – med vores assistent til sortering af komponenter.
Vores sorteringsassistent hjælper dig med at sortere komponenterne på værkstedet. På denne måde har du altid overblik over, hvilke
møbeldele der allerede er færdigbearbejdede og klar til montering, pakning eller viderebearbejdning.

Overblik over dine fordele
Gennemskueligt: overblik over, hvor mange møbler/komponenter der skal sorteres. Du kan sortere dine dele korpus for korpus
og klargøre dem til samleværkstedet.
Effektivt: Bedre organisering af værkstedet – omstændelig og tidskrævende søgning efter dele er ikke længere nødvendig.
Sparer tid og sikrer problemfrie arbejdsgange: Ingen ventetid på grund af forkerte dele – alle dele, der skal monteres,
er færdige. „productionManager“, den digitale ordremappe, indeholder også alle oplysninger (inklusive tegninger).
Komplet overblik: optimeret og nem organisering af produktionen. Du har altid overblik over status for de enkelte dele i en ordre.
Intelligent: Appen husker ordrepositionen i den intelligente reol og foreslår denne i forbindelse med næste del, der er relateret
til ordren.

digital.homag.com/sorting-production-set

YOUR SOLUTION

Hvad omfatter „Sorting Production Set“?






To apps: „productionAssist Sorting“ (produktionsassistent til sortering) og „productionManager“ (digital ordremappe)
Konstruktionstegninger til sorteringsreolen „productionRack Sorting“ til gratis download
2 LED-lister til sorteringsreolen
HOMAG CUBE (intelligent styreboks til oprettelse af forbindelse fra reolen til internet og apps)
Ibrugtagningsvejledning #BuildYourSolution

Arbejdsgangen på værkstedet forløber således:
1. Det første skridt er forberedelsen af arbejdet. Her oprettes eller importeres et job først i den digitale jobmappe, „productionManager“.
Hvis jobbet frigives, starter bearbejdningen.
2. Under produktionen af møbler har du nu alle nødvendige oplysninger om de enkelte komponenter til rådighed i den digitale
ordremappe, og du har altid overblik over status for alle ordrer. Når de enkelte dele er bearbejdet, kan du gøre det nemmere at bruge
„productionAssist Sorting“ på tabletten og sorteringsreolen i forbindelse med klargøringen af dele til samleværkstedet. Hvert emne er
allerede tildelt en individuel etiket til identifikation under skæring.
3. Efter bearbejdningen sorterer du systematisk alle færdigbearbejdede dele (efter ordreposition/artikel) på reolen. Dette gøres ved at
scanne etiketten på emnet, og appen „productionAssist Sorting“ foreslår så en reol til opbevaring. Placeringen af dele kan derefter ske
manuelt i appen eller ved at scanne stregkoden på hyldepladsen, f.eks. med en scannerhandske. Appen viser herefter sorterede dele
efter artikel og hyldeplads. Angivelse med LED-indikator på reolen hjælper samtidig ved sortering og udtagning.
4. Hvis alle dele af et møbel er færdige, giver appen feedback om, at ordren er udført. Samtidig kan du til enhver tid få vist de manglende
dele til hver ordre. Så snart du vil fjerne ordredelene fra reolen, viser appen og LED‘erne på reolen dig, på hvilke reolhylder de
pågældende dele er placeret. Nu gælder det: Af- og påmontering!

https://productionmanager.homag.cloud
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Resultat: Du bevarer overblikket over alle dele, og dine møbler er
optimalt klargjort til montering i samleværkstedet.
digital.homag.com/sorting-production-set

Flere oplysninger om
digital.homag.com

Forespørg om dette sæt:
shop.homag.com
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