
Produktový list

K2 MES
 › Spravujte výrobní zdroje i výrobní postupy  

 na jednom místě.

 › Plánujte a rozvrhujte výrobu přímo v K2.

 › Mějte přehled o aktuálním stavu vaší výroby  
 v reálném čase.

 › Vyhodnoťte si kdykoliv celkovou efektivitu  
 vaší výroby.

Nově K2 ERP umí sbírat data přímo z vašich výrobních strojů. V reálném čase tak máte 
informace o tom, zda výroba běží, kolik už stroj provedl výrobních cyklů nebo jaká je aktuální 
spotřeba materiálu. Všechny tyto údaje máte kdykoliv v K2 k dispozici, abyste na ně mohli 
adekvátně reagovat. A to i automaticky například pomocí předem nastavených notifikací.
 
K2 navíc disponuje všemi daty potřebnými k plánování výroby – od výrobních zdrojů v podobě 
kapacit strojů a zaměstnanců, po skladové zásoby materiálu. Díky tomu můžete zjednodušit 
svoji IT infrastrukturu a celou výrobu řídit pomocí svého K2 ERP. 

Výrobní informační systém 
nově součástí vašeho  
K2 ERP řešení.



Zaujal vás K2 MES?
Napište nám na nejlepsierp@k2.cz nebo nám zavolejte na +420 595 135 110.

Proč K2:

 › Data z výroby lze využít v kombinaci s ostatními daty uloženými v K2.

 › Pomocí K2 workflow můžete řešit změnové řízení a odchylky při výrobě.

 › K2 ERP vám zpracuje plán výroby podle zadaných parametrů, v případě potřeby je však  
 možné tento plán manuálně upravovat.

 › Můžete nastavit automatické reakce na celou řadu monitorovaných událostí – například  
 vytvoření požadavku na servis stroje po určitém počtu výrobních cyklů.

 › Data z výroby lze zohlednit při zpracování mezd a odměn.

 › Projektové řízení pro definici nové výroby

 › Definování výrobních postupů  
 a technologií

 › Plánování výroby s ohledem na kapacity

 › Ruční korekce výroby podle potřeby  
 dané dílny

 › Odvádění výroby pracovníky  
 i automaticky ze strojů

 › Informace o plnění normy  
 na odváděcím kiosku

 › Monitorování a sběr dat v reálném čase

 › Sledování efektivity zařízení (OEE)

 › Podpora bezpapírové výroby

 › Sledování termínové spolehlivosti zakázek

 › Ukládání kompletního rodokmenu  
 výrobku

 › Veškerá data o výrobku na jednom místě

 › Přímá vazba na docházku  
 pro výpočet mezd

Co K2 v současnosti nabízí výrobním firmám:


