SPREMLJANJE
PROIZVODNJE
S
POMOČJO
OEMČITALNIKOV ČRTNE KODE METROLOGICV DRUŽBI
ISKRAEMECO (študija primera)
ISKRAEMECO, d. d., (http://www.iskraemeco.si) sodi med vodilne
svetovne ponudnike naprav in sistemov za merjenje, registracijo in
obračun električne energije. Šestdesetletne izkušnje uspešno združujejo z
inovacijami in novimi tehnologijami za zadovoljevanje različnih potreb
elektrodistribucije na področju merjenja in upravljanja električne energije
ter obdelave podatkov. Njihovo poslanstvo je omogočati učinkovito rabo
energije. S svojimi izdelki in storitvami so prisotni v več kot sto državah
po vsem svetu.
LEOSS, d. o. o., (http://www.leoss.si) je podjetju ISKRAEMECO dobavil
kakovostne OEM-čitalnike črtne kode, ki so jih vgradili v proizvodno linijo
z namenom spremljanja proizvodnje merilnih naprav. OEM-čitalniki
odčitavajo črtne kode vsakega proizvedenega števca in s tem omogočijo
natančno sledljivost, hkrati pa v fazi testiranja natanko vedo, v kakšnem
stanju je merilna naprava.

Vgrajeni Metrologic-ov OEM-čitalnik je namenjen kontroli proizvodov v
proizvodni liniji

Kako poteka sistem sledenja proizvodnje? Vsaka merilna naprava, ki skozi
proizvodno linijo teče s hitrostjo 12 metrov na minuto, ima etiketo s črtno
kodo, ki vsebuje natančne podatke o števcu. OEM-čitalnik Metrologic
odčita vsako črtno kodo in jo sporoči v centralni računalniški sistem. Na ta
način sta omogočena optimizacija proizvodnje in pretok informacij, ki je
hitrejši, gotovi izdelki pa dosegajo višjo kakovost.

Delovanje OEM-čitalnika na kontrolni točki v proizvodnji
Uporaba izdelkov v proizvodnji podjetja ISKRAEMECO omogoča:
• zagotavljanje sledljivosti vsake merilne naprave in s tem
• nadzor kakovosti surovin, gotovih izdelkov ter njihovo identifikacijo,
• hitrejše prehajanje med posameznimi fazami znotraj delovnega
procesa,
• višjo organizacijsko raven proizvodnje in zato tudi
• znižanje stroškov ter povečanje kakovosti in učinkovitosti
poslovanja.

LEOSS lahko zagotovi kompletno programsko in strojno opremo za
spremljanje in sledenje v različnih izvedbenih fazah proizvodnje. Poleg
tega je LEOSS razvil tudi opremo za vodenje celotnih skladišč, podporo
logističnim centrom in preprostim vele- in maloprodajnim podjetjem,
vključno s podporo sledljivosti artiklov. Več o naši ponudbi si preberite na
http://www.leoss.si, lahko pa nas pokličete na telefonsko številko 01 530
90 20 ali GSM 040 480 004 oziroma pošljete E-pošto na leoss@leoss.si.

3 kontrolne točke v proizvodnji s tremi OEM-čitalniki Metrologic
Splošno o OEM-čitalnikih:
Gre za posebne čitalnike črtne kode, ki so moduli za vgradnjo v izdelke in
naprave drugih proizvajalcev. Idealni so za uporabo v interaktivnih
terminalih in prodajnih avtomatih ter v proizvodnih linijah. Zaradi svoje
kompaktnosti in majhnosti so lahko vgradljivi. Črtne kode odčitavajo hitro
in natančno, eno- ali vsesmerno.

Najpogosteje se za podobne rešitve v proizvodnji odločijo v naslednjih
panogah:
• avtomobilska industrija,
• težka industrija,
• telekomunikacijska industrija,
• tekstilna industrija,
• elektrotehnična industrija,
• kemična industrija,
• računalniška industrija,
• aeroindustrija,
• proizvodnja gotovih izdelkov.
Za več informacij o tej in podobnih rešitvah nas pokličite na telefon 01
530 90 37, GSM: 040 480 006 ali nam pošljite faks: 01 530 90 40 oz.
napišite E-pošto: leoss@leoss.si. Več o družbi LEOSS d.o.o. si oglejte na:
http://www.leoss.si.
KAKO UČINKOVITO UPORABLJATI TEHNOLOGIJO ČRTNE KODE IN
RFID?
Specializirali smo se za razvoj inovativnih in do uporabnikov prijaznih
rešitev, ki pogosto temeljijo na tehnologiji črtne kode. Delujemo na
področju avtomatske identifikacije in mobilnega zajema podatkov. Med
svoje prednosti uvrščamo več kot 15 let izkušenj o označevanju in
identifikaciji, zagotavljanju sledljivosti, pomoči pri avtomatizaciji
poslovnega procesa (npr. proizvodnje) ter izdelavi programov po naročilu.
Sodelujemo z najuglednejšimi svetovnimi proizvajalci specialne opreme za
navedena področja in smo velik dobavitelj te opreme. Za vse izdelke iz
našega programa zagotavljamo vzdrževanje v lastnem servisu. Da je
poslovanje z nami enostavno in zanesljivo, dokazuje več kot 2000
zadovoljnih rednih strank (reference).
Imamo široko paleto rešitev (proizvodnja, logistika, trgovina, zdravstvo,
kultura, šolstvo, turizem, vlada, transport), izdelkov in storitev, s katerimi
pomagamo pospešiti poslovni proces, optimizirati stroške in povečati
kakovost. Naše rešitve so prilagodljive, nadzorovane in učinkovite. Vabimo
vas, da nam predstavite svoje potrebe in predlagali vam bomo rešitev.
Lahko si ogledate študije primerov in morda tam dobite kakšno idejo za
olajšanje dela, ki ga opravljate vi ali katera od vaših strank. Mesečno
izdajamo brezplačne E-novice iT GIBaNJe, ki so dosegljive na tej
povezavi (prijava na novice tukaj ali s klikom semkaj). V povečani skrbi za
stranke pa smo uvedli Pomoč uporabnikom na daljavo in Sistem za
anonimno sporočanje mnenj. Vse pomembne povezave najdete tukaj.
LEOSS: črtna koda, 2D koda, RFID. Avtomatska identifikacija in mobilni
zajem podatkov.

