Functies in de
VisioPointer

Wat doet de VisioPointer allemaal?
U kunt met de VisioPointer van verschillende functies gebruik maken.
Meten of het foutpercentage toeneemt
Het systeem houdt continu in de gaten of het aantal fouten tijdens het proces toeneemt. Uw
operator stelt in wat het toegestane foutpercentage is en hoe snel het foutpercentage mag
oplopen, voordat het systeem de operators met een signaal waarschuwt om de productielijn te
stoppen.
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Database

Database
De VisioPointer heeft een database ingebouwd voor de diverse type verpakkingen die op de
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When scrolling through the product numbers the corresponding images are
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aansluiten. Met deze optie weet u altijd zeker dat het juiste product uit de database wordt
geladen. Voor meer informatie over deze mogelijkheid, kunt u het best contact opnemen met uw
accountmanager van Gullimex
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A typical program tab for the teach-in of a new product or for the change of
an existing is shown below.

After teach-in, the product can be selected from the database like the previously
products.
Figuurtaught
2 geeft
een normaal overzicht van een programmatabblad voor het inleren van een nieuw
product of het wijzigen van een bestaand product.

3
3

www.gullimex.com

POM Productie Optimalisatie Module
De VisioPointer is uitgerust met een Productieoptimalisatiemodule (POM). Deze module zorgt
ervoor dat de productieapparatuur altijd in optimale staat verkeert. Zowel kleine als grote
storingen, kan uw operator of beheerder snel achterhalen via de storingsgeschiedenis. En hij kan
advies krijgen via de POM hoe de storing verholpen kan worden. Als u POM efficiënt gebruikt,
dan haalt u echt aanzienlijk meer foutloze producten per uur dan bij een vergelijkbare lijn zonder
VisioPointer.
Realtime statistieken

Uw operator krijgt met de statistiekmodule heel snel inzicht in de kwaliteit van de actuele
productie.

Figuur 3 toont de resultaten voor de laatste 30 geïnspecteerde producten uit elk van 4
compartimenten binnen het formaatdeel (Indexen).
Elke rij toont de productie van een specifiek compartiment (de zogenaamde index). Ziet u in de rij
30 groene velden, dan waren de laatste 30 geïnspecteerde producten foutloos. Wordt er een
foute verpakking gemaakt, dan krijgt het bijbehorende veld een afwijkende kleur, afhankelijk van
het soort fout. Uw operator kan zelfs met meerdere productielijnen onder zijn hoede, met één
blik op het scherm zien of alle velden groen zijn. Ziet hij een afwijking, dan kan de operator direct
naar het bijbehorende systeemtabblad gaan en de laatste 10 afbeeldingen van het betreffende
compartiment bekijken. Daar vindt hij dan de informatie om de fout te verhelpen. De VisioPointer
checkt onder meer op een (on)juiste uitlijning/positie etiket, seal, barcode, THT datum, ontwerp,
en het afdrukken van tekst.
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U kunt ook bekijken welk soort fouten vaker of juist minder vaak in de productie voorkomen.
Figuur 4 geeft een voorbeeld voor de laatste 30 geïnspecteerde producten.

Elke rij toont een fouttype. Bevat een rij 30 groene velden bevat, dan zijn de laatste
30 inspecties foutloos. Bevat een product een fout, dan is het bijbehorende veld rood. Uw
operator kan zelfs met meerdere productielijnen onder zijn hoede, met één blik op het scherm
zien of alle velden groen zijn. Ziet hij een afwijking, dan kan de operator direct naar bijbehorende
systeemtabblad gaan en door de laatste 10 afbeeldingen van het betreffende compartiment
bekijken. Daar vindt hij dan de informatie om de fout te verhelpen. U kunt uw VisioPointer ook
instellen met andere statistische weergaven van inspecties en productinformatie.
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Production Intelligence

From the first day of operation, the inspection results can be written to a
PIM Production Intelligence Module
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Please contact TriVision for more information about the Production Intelligence.
Link naar het productiemanagementsysteem (PMS)
Uw product
wordt
standaard geselecteerd
via hetsystem
menu op de
gebruikers-interface. Hebt u liever
Link
to the
production
management
(PMS)
eenstandard,
een interface
naar uw
productiemanagementsysteem,
danuser
kan interdat ook. Als het systeem dan
As
the product
is selected
via the menu system on the
in
automatische
modus
staat,
wordt
de
product
ID
ook
automatisch
geladen van het PMS.
face. Optionally the system can be delivered with an interface to the production management system of the customer. When the system is set to automatic mode the product ID is received from the PMS. From this ID the settings for the product is automatically loaded from the database.
De VisioPointer is een enorme verrijking voor kwaliteitszorg en productiviteitsverbetering. De
mogelijkheden zijn groot. Gullimex vertelt u er heel graag meer over.
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