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Hummingbird
Sikeres tervezés és irányítás



A "Hummingbird System" modern, okos, mozgékony és gyors, mint a fantasztikus kolibri.

A rendszer kifejezetten szerszám- és formagyártásra, gépgyártásra, valamint egyedi alkatrészek meg-
munkálására és kisszériás gyártásra lett kifejlesztve és több modulból áll. Az alap az átlátható tervezés 
(durva tervezés és részletes tervezés ciklusokkal, erőforrások részletes tervezése digitális feladattáblák-
kal), mindig naprakész kapacitáskihasználás és a technikai folyamatok digitális irányítása (munkafolya-
mat-menedzsment, agilis munkahelyi munkalisták, integrált dokumentum), probléma- és eseményke-
zelés) valós időben a folyamatidők rögzítésével (automatikus BDE és MDE).

Ezenkívül a digitális tervezés és ellenőrzés támogatja a felelősségek elosztását, és nagymértékben men-
tesíti az alkalmazottakat (különösen a vezetői funkciókat) az improduktív tevékenységek alól.

Opcionálisan a Hummingbird rendszer bővíthető következetes és holisztikus termelésirányítási / 
MES-vé. A rendszer és a meglévő know-how lehetőséget kínál az összes létező rendszer (ERP, CAD, 
CAM,...), munkaállomások, géptechnológiák és automatizálási rendszerek adatintegrációjára vagy az 
Ipar 4.0 értelmében vett integrációra különféle folyamatautomatizálásokkal.

A fejlesztés során nagy jelentőséget tulajdonítottak a nyílt szoftvertechnológiának, amely tökéletesen 
illeszkedik a modern mobileszközökhöz, és kompatibilis az olyan általános operációs rendszerekkel, 
mint a Windows, Linux és iOS, Android (táblagép, okostelefon). Fantasztikus módon a megfelelően 
előkészített Hummingbird rendszert (nulla) telepítés nélkül üzembe helyezik. Ha pedig az ügyfeleknek 
tetszik, egy nyílt API felületen keresztül saját fejlesztéseket is végezhetnek.

A modern és agilis tervezés és irányítás révén a meglévő külső rendszerek, munkahelyek, gépek és 
automatizálási rendszerek integrálásának lehetőségével a helyes és jóváhagyott adatok már digitálisan 
elérhetőek a megfelelő időben és helyen a tervezés és a megfelelő helyen. ellenőrzés.

Az autonóm járművek, autonóm rendszerek és autonóm folyamatok jövőbeni integrációja révén a 
munkahelyek, a gépek és az automatizálási rendszerek tervezése és ellenőrzése révén is tökéletesen 
időzített anyagellátást kell biztosítani. Ezzel a szerszám- és formakészítés még rugalmasabbá válik, 
korábban elképzelhetetlen mértékben.

A Hummingbird csapata megoldásaival azt a célt követi, hogy tehermentesítse a munkavállalók legfon-
tosabb erőforrását, és beépítse a cégspecifikus know-how-t a folyamatokba. Ráadásul a Kolibri rends-
zer összehozza a létező világokat és embereket, és homogén szerkezetet biztosít.

Az agilis Hummingbird MES-System®

német, angol, magyar, cseh
További nyelvek kérésre

Elérhető nyelvek



o Agilis módszerek alkalmazása a dinamikus és szinte tervezhetetlen hétköznapok 
   erőforrás-kímélő elsajátítása érdekében
o Durva tervezés és részletes tervezés vagy gyártás a digitálissal szinkronban és a tervezési 
   automatika alapján. rendezett munkalisták
o Automatikus ütemezés a kívánt befejezési dátum alapján
o Szimulációs lehetőségek tervezése a valós idejű kapacitásstruktúra alapján
o Automatikus BDE, MDE és folyamatadatgyűjtés állapot-visszajelzéssel a valós idejű, 
   agilis tervezésben és vezérlésben
o Munkafolyamat-láncolás lehetősége (pl. egy alkatrészlista tételből több munkadarab jön létre pl. 
   huzal vágásakor, vagy egy adott munkafolyamat lépésben 2 vagy több munkadarabot 
   összeállítanak, együtt dolgoznak fel, újra szétszerelnek és egymástól függetlenül tovább 
   dolgoznak stb. )
o ERP integráció a rendelési információk átviteléhez, számításokhoz, szükség esetén durva 
   tervezéshez és alkatrészlista tételekhez, valamint a folyamatidők visszaigazolásához
o Kategorizálási lehetőségek különböző szinteken
o Kiterjedt klónozási funkciók a sorrendek, pozíciók, munkafolyamatok stb. tetszőleges klónozására 
   (pl. kezelt NC programokkal vagy anélkül, vagy a CAM műveletet azonnal be kell fejezni, amikor az
   NC programok átvehetők, átvéve a pontos feldolgozási időket a programban tervezés stb.), 
   vagy sablonok létrehozása pontos munkafolyamatokkal, feldolgozási időkkel
o Integrált üzenetküldés (minden eszközön lehetséges), a kölcsönös tájékoztatás online történik
o KPI-k megjelenítése minden felhasználó számára külön • Kiterjedt digitális ellenőrzőlisták, 
   szabványos utasítások, probléma- és incidenskezelés a professzionális és fenntartható 
   minőségirányítás érdekében
o A rendszer fokozatos bővítésének lehetősége a tervezéstől és irányítástól a holisztikus 
   termelésirányításig / MES rendszerközi folyamatintegrációval és fontos folyamatautomatizálással a 
   nagyobb biztonság, hatékonyság és rugalmasság érdekében -> a helyes és jóváhagyott adatok 
   digitálisan elérhetők a megfelelő időben a megfelelő helyre
 o CAM integráció az összes CAM adat átvitelével és NC programkezeléssel, beleértve a 
    verziószámozást is, teljesen független a CAM gyártótól o Közvetlen hozzáférés külső 2D 
              és 3D adatokhoz, pl. PDM/PLM rendszerről
 o Dokumentumkezelés, ha nem áll rendelkezésre PDM/PLM rendszer 
 o Egyedi alkatrész azonosítás, például DataMatrixCode (a DMC automatikus generálása a 
    Hummingbird által) vagy elektronikus címkék használatával 
 o Egyedi alkatrész-feldolgozási dokumentáció, beleértve a felülvizsgálati szinteket
 o Folyamatautomatizálás párhuzamos utófeldolgozás, pl. egy teljes gépcsoportra, 
    vagy minden gépre, beleértve a lehetséges NC adatok adminisztrációját és vezérlését
 o A külső NC szimuláció folyamatautomatizálása meglévő semleges NC szimulációs szoftverrel
 o Marószerszám-kezelés a CAM-hez és a gyártáshoz, beleértve a DataMatrixCode 
    azonosítást és a logisztika vezérlését
 o Gépek integrációja (vezérléstől független) és automatizálási rendszerek (pl. Röders, 
    EROWA/CERTA, Hermle/Soflex, Fastems, Promot, ...) integrációja NC, elektróda és szerszám 
    adatok stb. ellátása érdekében, hasonló a tervezéshez és vezérléshez, valamint az állapotok 
    lekérdezéséhez, ...)

Az agilis Hummingbird MES rendszer összefoglalva
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 o A munkadarabok és elektródák palettázása, mindegyik RFID vagy adatmátrix kód 
    azonosítással
 o Az elektróda és az EDM folyamat automatizálása
 o Vezérlés/mérés a folyamatban a feldolgozógépen, külső mérőgépen végzett méréssel vagy 
    vizuális ellenőrzéssel történő vezérléssel (korai felismerés, hogy például bizonyos 
    munkalépések után minden furat és menet beletartozik-e)
 o A Hummingbird rendszer tökéletesen illeszkedik a modern mobileszközökhöz, és 
    kompatibilis az olyan általános operációs rendszerekkel, mint a Windows, Linux és iOS, 
    Android (táblagép, okostelefon)
 o Fantasztikus módon a megfelelően előkészített Hummingbird rendszer (nulla) telepítés 
              nélkül üzembe kerül o Nyílt API interfész az esetleges saját fejlesztésekhez, 
    rendszerintegrációkhoz
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