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InfoPanels ako súčasť výrobných procesov

www.infopanels.eu

Systém InfoPanels plní v podnikovej sfére rolu informačnú, 
motivačnú, navigačnú a výstražnú.

Recepcia a reprezentačné priestory

privítanie významných návštev
prezentácie a informácie o podniku
upozornenia pre zamestnancov
pozvánky na firemné akcie
elektronická tabuľa cti a úspechu
zobrazenie reklamy

Výrobné priestory

grafy, čísla, texty
počet vyrobených kusov
plnenie výrobného plánu
prevádzkové a technické informácie
motivačné programy
výstrahy, upozornenia a navigácie

Technické sály a kancelárie

KPI (Key Performance Indicator)
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
OLAP (Online Analytical Processing)
doba prevádzky bez výpadku
počet vyrobených kusov
plnenie plánov

EIS v kombinácií s InfoPanels stále zobra-
zujú aktuálne dáta z výroby.

Zobrazenie informácií motivuje zamest-
nancov k zvýšeniu efektivity práce.

PODNIKOVÉ
RIEŠENIA

www.infopanels.eu

Multimediálne prezentácie môžu 
doplňovať aktuálne dosiahnuté výsledky. 

V y u ž i t i e s y s t é m u
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Dlhoročné skúsenosti našej spoločnosti v oblasti monitoringu 
a riadenia výrobných procesov prispeli ku vzniku kompaktnej 
korporátnej technológie s názvom ELVAC Industry Signage 
(EIS). Ide o dlhodobé riešenie, ktoré umožňuje dodaný systém 
postupne rozširovať podľa konkrétnych požiadaviek 
zákazníka o ďalšie softwarové a hardwarové moduly.

Elektronické zobrazovacie zariadenia (digital signage) 
vybavené softwarom InfoPanels tvoria v spojení s aplikáciou 
EIS komplexný systém pre podnikovú sféru. K obom 
produktom poskytujeme servisnú podporu až 24 hodín 
denne a ďalšie doplnkové služby.

sledovanie, zber, spracovanie a štatistické 
vyhodnotenie dát z výroby (OLAP, KPI, OEE)
monitoring, výstrahy a notifikácie
napojenie na systémy tretích strán
modulárny systém
podpora mobilných zariadení

EIS – hlavné prínosy a funkcie
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on-line zobrazenie prevádzkových či výrobných dát, 
plánu a jeho plnenie (vo forme textov a grafov) alebo 
stav jednotlivých výrobných liniek atď.
zobrazenie upozornení v prípade hroziaceho 
nebezpečenstva a navigácie k únikovým východom, 
zobrazenie dôležitých prevádzkových informácií
orientácia v rozsiahlych objektoch a pracoviskách
diagnostické nástroje pre prípad nedostupnosti 
zdrojových dát
nezávislé výstupy na jednotlivých obrazovkách
možnosť využitia interaktívneho panelu
ako vstupného terminálu

InfoPanels – hlavné prínosy a funkcie
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