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Idhammar OEE & Maximo

SPARA TID OCH FÖRBÄTTA SPÅRBARHETEN ER PRODUKTIONSANLÄGGNING
OCH I ERT UNDERHÅLLSARBETE

Operator requests help

Idhammar OEE är programvaran som levererar analyser som leder till ständiga
förbättringar av produktionsprocesserna medan IBM Maximo är framtaget för
att utveckla underhållsprocesserna. Integrationen mellan Idhammar OEE och
IBM Maximo ger ett effektivt datautbyte mellan två ledande system inom sina
respektive områden till nytta för personal inom både underhåll och produktion. I
dagens tuffa konkurrens är ”lean” en nödvändighet. Idhammar OEE Maximo låter
operatören kontakta underhållsavdelningen utan att för ett ögonblick lämna sin
produktionslinje. Kritisk information om ett stopp och dess orsaker skickas direkt in
i Maximo för snabb respons och diagnos.
Genom att bygga ut IBM Maximo med Idhammar OEE skaffar ni de fördelar som i
dag är nycklarna till en verkligt ”lean” produktion; reduktion av stopptider, ökad
produktivitet, bättre kvalitet och reducerad kostnad per producerad enhet. Precis
som med alla andra system krävs den dedikerad ledning som skapar en förankring
av lösningen och arbetssätt. Med vår integration mellan systemen kan vi minska
störningar och frustration genom funktioner som:
•
•
•
•
•
•

Prioritering av OEE-stopp som kräver underhållsinsatser
OEE-stopp länkade till arbetsorder i Maximo EAM
Visuell status och en klar bild av planering av underhållsinsatsen
Automatiserad kommunikation mellan systemet ökar effektiviteten
Minskade stopptider
Förbättrade OEE-tal

Dessa fördelar uppnås snabbt och effektivt genom att man direct från
OEE-systemet kan begära en insats från underhållsavdelningen. Integrationen
skapar automatiskt en arbetsorder i Maximo och direkt returneras ett
arbetsordernummer så man kan följa arbetet med avhjälpandet. Vartefter
arbetsordern förändras och uppdateras i Maximo kommer ändringarna
kontinuerligt över till Idhammar OEE och operatören är ständigt uppdaterad om
aktuell status och planering.

IDHAMMAR SYSTEMS – keeping industry moving and improving

Maximo W/O processed automatically

Slutligen när arbetsordern efter utfört arbete blir avrapporterad i Maximo
informeras operatören om detta via integrationen. Detta leder till minskade
ledtider eftersom informationen alltid är uppdaterad.
Operator gets W/O confirmation

Completion registered

Idhammar OEE tillsammans med Idhammar OEE – Maximo integrationen ger
företag möjlighet till betydande fördelar i produktionen och driver ständiga
förbättringar till sin spets.
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