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TAK Dashboards - Aktuell information direkt när det händer

GENOM ATT STÄNDIGT HA TILLGÅNG TILL UPPDATERADE SIFFOR baserade
på och jämförda med era nyckeltal kan produktionens chefer alltid ta
beslut grundade på relevanta fakta. Idhammar TAK Dashboard levererar
TAKvärdet och ett antal andra nyckeltal från anläggning och produktion
i realtid så att ledningen kan vara proaktiv och åtgärda problemen innan
de hunnit blir verkligt kostsamma för företaget.

Övervakning av produktionsanläggningen
Ständig övervakning av alla objekt i anläggningen ger aktuella rapporter och jämförelser mot de nyckeltal ni valt allt mäta och följa upp. En god grund för ständiga
förbättringar.
Realtidsövervakning
Varje företag kan ange hur ofta data skall hämtas och rapporterna uppdateras.
Allt för att alltid ha tillräckligt bra information tillgänglig.
Valbara varningar
Vartefter data uppdateras sker en bevakning mot gränsvärden som ni satt upp.
Om en varningsnivå uppnås kommer systemet att skicka ett larm till berörda via
epost. Varningar kan även skickas till högre nivåer vid allvarliga störningar.

IDHAMMAR SYSTEMS – keeping industry moving and improving

Presentationsskärmar
Applikationen kan ställas in för att presentera rapporterna på presentationsmonitorer runt om i er anläggning för att ge större spridning på informationen.
Att sprida information över hela företaget på det sättet ger många fördelar. Man
kan mer aktivit diskutera driften och driftsäkerheten mellan olika verksamheter
och arbetslag i företaget baserat på aktuella nyckeltal.

Flexibel rapportering som styrs av er
Personlig information
Idhammar TAK Dashboards ställs enkelt in att visa den information som är viktig
för ert företag och er personal.
Anpassning kan även göras riktat mot en befattning eller yrkeskategori så att de
nyckeltal (KPI) som är av intresse visas för dem.
Borrfunktion
Genom att klicka på en mätare kan man gå till en djupare nivå av detaljer för att
driva anlysen vidare.

Fördelar direkt från start
Idhammar TAK Dashboards ger en en plattform för att:
l

Öka effektiviteten genom att snabbt indentifiera och agera mot avvikelser.

l

Utrustar er med ett tydligt verktyg som visar tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall kontinuerligt.

l

Stödjer ert arbete med ständiga förbättringar.

För mer information om Idhammar TAK dashboards och våra andra produkter:
Ring: +46 (0)730 992755
Eposta: info@idhammarsystems.se eller
Besök: www.idhammarsystems.se
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