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Förord 
Konkurrensen och kravet på kundanpassning har successivt skärpts inom träindustrin under 
en följd av år, vilket har lett till att investeringarna ökat i omfattning och blivit allt mer 
tekniskt avancerade. Synen på investeringar och hur de på bästa sätt ska kunna utnyttjas fullt 
ut har däremot inte förändrats i någon nämnvärd utsträckning. Det är sällsynt med aktiviteter 
som syftar t i l l att systematiskt och utifrån statistiska underlag identifiera svagheter i den 
tekniska utrustningen och att använda denna information som underlag för förbättring av 
metoder och teknik. 

Den här studien, som genomförts på Swedwood AB i Älmhult under hösten 2000, har syftat 
till att ta fram information och kunskap som underlag för att systematiskt kunna förbättra 
produktiviteten i en av företagets sprutlackeringslinjer. På sikt ska erfarenheter från projektet 
även ge kunskap om hur ett liknande arbetssätt kan genomföras på andra produktionslinjer 
inom företaget. 

Insatsen har utförts inom ramen för Träteks traineeverksamhet som bedrivits under åren 1997-
2001. Verksamheten har finansierats av KK-stiftelsen och den har genomförts i samverkan 
med flera universitet och högskolor. 

Resultatet från studien bekräftar att det finns en stor potential till förbättring av utrustnings
effektiviteten och därigenom ökad lönsamhet i svensk träindustri. För att lyckas är det dock 
viktigt är att få ett engagemang från såväl ledning som maskinoperatörer och underhålls
personal. 

I den här studien har manuella metoder för datainsamling och analys använts. För att skapa 
kontinuitet i informationshanteringen bör istället datoriserade metoder med automatisk 
störningsregistrering användas i så stor utsträckning som möjligt. Det finns ett flertal sådana 
system på marknaden. Ett exempel på system för stopptidsregistrering finns redovisat i en 
bilaga till rapporten. 

Denna studie har genomförts i samverkan med Växjö universitet. Henrik Kristiansson har 
med ett stort engagemang genomfört arbetet. Vi önskar honom lycka till i sitt arbete på 
Swedwood AB med att utveckla och förbättra produktionsresurserna. 

Växjö 2002-07-30 
Nils Svensson 
Traineehandledare 
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Sammanfattning 
Denna studie har utförts som ett traineeprojekt inom ramen för Träteks traineeverksamhet. 
Syftet har varit att utföra en produktivitetsmätning i sprutlackeringslinjen på Swedwood AB 
för att utvärdera linjens totala utrustningseffektivitet. Resultatet från mätningarna redovisas i 
rapporten. 

I rapporten tas uttrycket total utrustningseffektivitet upp som ett centralt begrepp när det 
gäller produktivitetsmätningar. Fördelen med detta är att här ingår såväl tillgänglighet som 
operationseffektivitet och kvalitetsutbyte, vilket skapar den viktiga helhetssynen. 

Ett annat syfte med projektet har varit att utforma en modell för mätning av den totala utrust
ningseffektiviteten vid Swedwood AB. Modellen är tänkt att vara anpassad efter S wed woods 
behov och ska framöver implementeras i samtliga linjer på Swedwood AB. Arbetet med att ta 
fram modellen har pågått parallellt med produktivitetsmätningarna. Någon direkt redovisning 
av resultatet av det förstnämnda arbetet ges inte i rapporten, men modellen bygger till över
vägande del på de teorier som även ingår i denna rapport. 

När det gäller de mål som var uppsatta har dessvärre inte alla kunnat nås inom den tid som 
fanns tillgänglig, detta på grund av diverse hinder som uppstått på vägen vilka beskrivs i 
rapporten. Erfarenheterna från detta arbete kommer dock väl till pass för fortsatt arbete med 
produktivitetsmätningar och arbetet med att höja den totala utrustningseffektiviteten på 
Swedwood AB. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Som nyutexaminerad från Växjö universitet och som nyanställd på Swedwood AB, har jag 
fått möjligheten att utnyttja TRÄTEKs konsultverksamhet som stöd i mitt arbete. Konsult
verksamheten ska utnyttjas för att genomföra någon typ av projektarbete på det företag där jag 
anställts. 

I dagsläget anser sig företaget inte utnyttja den utrustning man besitter för produktion på ett 
tillfredsställande sätt. Istället för att öka den totala utrustningseffektiviteten på befintlig 
utrustning har det investerats i nya maskiner, vilket inte anses vara ekonomiskt hållbart i 
längden. 

I samråd med Nils Svensson på TRÄTEK har beslutats att en produktivitetsstudie ska 
genomföras på en av företagets lackeringslinjer för att kunna öka den totala utrustnings
effektiviteten i linjen på Swedwood AB. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet kan delas upp i dels huvudmål och dels olika etappmål. 

Huvudmålen med projektet är att öka produktiviteten i den aktuella linjen men även att ut
forma en mall för att kunna utföra mätningar på samtliga maskiner i produktionen på ett 
effektivare sätt. Detta för att utreda eventuella anledningar till produktivitetsnedsättningar och 
för att kunna genomföra förbättringar så att dessa produktivitetsnedsättningar minimeras. 

Etappmålen är enligt följande: 

Etapp 1 

1. Nulägesanalys och kvantifiering av de ingående parametrarna. 
Hur ser situationen ut idag när det gäller den totala utrustningseffektiviteten i G15-linjen? 

2. Framtagande av åtgärdslista. 
Vad ska åtgärdas för att kunna öka den totala utrustningseffektiviteten? 

3. Uppsättande av målen för etapp 2. 
Vilken total utrustningseffektivitet är rimlig att kunna uppnå efter genomförande av 
åtgärder? 

4. Genomförande av åtgärder. 
Eventuellt kan inte samdiga åtgärder åtgärdas inom uppsatt tidsram. 

Etapp 2 

1. Ny analys och kvantifiering av de ingående parametrarna. 
Har målen uppnåtts? 

2. (Sätta upp mål för eventuell fortsättning av förbättringsarbete.) 
Ej aktuellt i dagsläget. 

3. Framtagande av ny åtgärdslista och revidering av den föregående. 
4. Genomförande av åtgärder för ytterligare försök att öka den totala 

utrustningseffektiviteten. 
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Etapp 3 

Utveckling av en rationell och säker metod för att kunna implementera mätningar av den 
totala utrustningseffektiviteten i samtliga produktionslinjer på Swedwood AB. 

1.3 Avgränsningar 
Företaget hävdar att G15-linjen, som är en lackeringslinje, kommer att vara den produktions
linje som närmast kommer bli överbelastad. Detta kommer således att bli en flaskhals i 
produktionen. Frågan är om denna linjes totala utrustningseffektivitet är godtagbar eller inte i 
dagsläget. 

Studien kommer att innehålla parametrar såsom tillgänglighet, operationseffektivitet och 
kvalitetsutbyte vilket tillsammans ger den totala utrustningseffektiviteten. Mätningarna 
kommer att genomföras under två fyraveckorsperioder (etapp 1 och 2) med början under 
september månad år 2000. Under dessa två perioder kommer G 15-linjens stilleståndstider och 
anledningar till stillestånden, utnyttjande av transportband samt kvalitetsförluster att doku
menteras. 

Produktionslinjens områdesbegränsning är från det att materialet som ska bearbetas finns 
framme vid maskinen tills dess att pallen vid utplockningen är fylld, bortplockad och ersatt 
med en ny. Med detta menas att om det saknas material vid inmatningen är även detta ett 
stillestånd som ska tidsmätas och dokumenteras. 

2 Material och metoder 

2.1 Grundteorier 

2.1.1 Total utrustningseffektivitet 
Som tidigare nämnts är målet med studien att mäta linjens totala utrustningseffektivitet. 
Begreppet total utrustningseffektivitet (OEE - Overall Equipment Efficiency) definierades 
ursprungligen av Nakajima 131. Uttrycket finns även beskrivet av Ericsson 111 som definierar 
det enligt följande: 

Total utrustningseffektivitet = Tillgänglighet x Operationseffektivitet x Kvalitetsutbyte 

Tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitetsutbyte definieras i sin tur enligt följande: 

Tillgänglig tid - Stopptid 
Tillgänglighet = 

Tillgänglig tid 
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Operationseffektivitet = 
Ideal cykeltid x tillverkat antal 

Tillgänglig operativ tid 

Verkligt antal bitar / min 

Teoretiskt antal bitar per min 

Kvalitetsutbyte = 
Processat antal - Felaktigt antal 

Processat antal 

Den totala utrustningseffektiviteten omfattar således hur stor del av den tillgängliga tiden som 
maskinen arbetar, hastighetsförluster och ineffektivt utnyttjande av bandbredd samt hur stor 
andel av de producerade enheterna som uppfyller de ställda kvalitetskraven. Detta medför att 
vi får en helhetssyn över maskinens effektivitet. 

Tillgängligheten är den del av den planerade tiden som maskinen är i drift, det vill säga den 
planerade tiden minus den totala tiden som maskinen står stilla. 

Operationseffektiviteten innefattar eventuella hastighetsförluster i en linje. Det kan vara att 
linjen inte körs optimalt under den operativa tiden; maskinen kanske inte går i den hastighet 
som är tänkt, alternativt utnyttjas inte bandbredden till fullo. Operationseffektiviteten 
innefattar också småstopp som inte bokförs i stopptiderna. 

Kvalitetsutbytet är ett mått på hur stor andel av de producerade enheterna som uppfyller de 
uppställda kraven. 

Tillgänglig lid 

Ploncnxl och utlagd pnxlukliimslid 

Tillgänglig 
opcraliv lid 

Ncllo. 
Operativ tid 

Viirde-ökandc-
Dpcraliv tid 

De-
fek-

Ha.slig-
hcts-

förluster 

OpI 
Stc^ip 

Planerade stopp 

Ulrustningslcl (x:h avbrott 

OmslUllningar 

Reducerad hastighet 

UppstarLiproblcm r - ^ 

Tillgänglighet 

Tomgäng ix;h smästopp — I 
Opcrationseffekiivitet 

Kassation och omarbetningar Kvalilelsutbyte 

Total uu-usuiingscffektivitet 

Figur 1. Samband mellan tider, feltyper och total utrustningseffektivitet /4/. 

2.1.2 Stopptider 
För att på ett effektivt och överskådligt sätt kunna urskilja vad de olika stoppen beror på har 
den totala tiden och den totala stopptiden för mätperioden delats in enligt tabell 1. Uppdel
ningen har gjorts enligt den tyska standarden VDI 3423, vilken är framtagen av Verein 
Deutsche Ingeniure. Till den tyska standarden har även valts att lägga en stopporsak som 
beror på den interna kvalitetsutsorteringen. Denna kallas TIQ vilket även framgår av tabell 1. 
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Tabell 1: Definitioner av olika tidsbegrepp vid stopptidsmätning 
Observera de engelska bokstavsbenämningama. 

TA Totalt tillgänglig tid Exempelvis ett skift. 

Tu Totalt använd tid Al l tid maskinen är bemannad under en period. 
Inklusive alla stopp, ställ etc. 

TOP Körtid (Operativ tid) All verklig körtid under en period. 

TDTO Organisatoriska stopp Stopptid som kan hänföras till organisatoriska skäl. 

TSET Ställtid Al l tid för postning. Ingår i TDTO. 

TDTT Tekniska stopp Stopptid som kan hänföras till tekniska skäl. 

TM Tid för underhåll Underhåll som utförs under Tu-

TlQ Tid för omkörning Omkörning av internt utsorterade produkter. 

Indelningen har utförts för att på ett enklare sätt kunna påvisa inom vilka områden vi har den 
största andelen stopptid i den aktuella linjen. 

I ett system kan i huvudsak två typer av stopporsaker särskiljas: sporadiska och kroniska 
fel/orsaker. Enligt Nord & Johansson /4/ är det främst de kroniska störningarna man bör 
angripa. Anledningen till detta är att man genom att reducera dessa kommer att minska 
normalnivån av störningar i systemet. Nord & Johansson anser att sporadiska störningar 
sannolikt alltid kommer att finnas i ett system, men deras effekt på de totala förlusterna är 
normalt sett små jämfört med de kroniska störningarna. De anser ändå att försök att följa upp 
och eliminera de sporadiska felen bör ske. 

Förluster 

i 

Kroniska fel 

Sporadiska fel Normalnivå 

Optimalt tillstånd 

• T i d 

Figur 2. Beskrivning av kroniska och sporadiska förluster i en tillverkningsprocess M/. 
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2.2 Mätmetoder 
2.2.1 Allmänt 
Mätningama har utförts under en fyraveckorsperiod från den 2 oktober 2000 till och med den 
27 oktober 2000. Den praktiska mätningen har genomförts av operatörerna ute i linjen. De 
parametrar som antecknats i tidrapporten av operatörerna är datum, produktnummer, färg, 
sida, satsens början, satsens slut, internt omarbete, externt omarbete, stoppets början, stoppets 
slut, stoppets placering samt den troliga orsaken till stoppet. Mallen för tidrapportering 
redovisas i bilaga 1. 

2.2.2 Stopptider 
Stopptidema har antecknats av operatörerna i linjen kontinuerligt under mätperioden. Alla 
stopp längre än en minut har antecknats. Tiderna har bokförts dagbokslikt, vilket innebär att 
vi kan följa tiden minut för minut under hela mätperioden. 

2.2.3 Operationseffektivitet 
Operationseffektiviteten utgörs av förhållandet mellan den verkliga cykeltiden och den teo
retiskt möjliga cykeltiden. Den teoretiska cykeltiden har räknats fram genom maskinens 
aktuella högsta möjliga genomloppshastighet, bandbredd, produktens storlek samt vilken 
spaltbredd som krävs för att få full teckning av färg även på kanterna. Genom dessa beräk
ningar fås maxkapaciteten i antal släpp/minut. Med antal släpp per minut menas hur många 
bitar som maskinen matas med per minut. 

Den teoretiska cykeltiden jämförs sedan, som tidigare nämnts, med den verkliga cykeltiden. 
Den verkliga cykeltiden fås genom dels anteckningar i tidrapporten om under vilken tid som 
den aktuella produkten körts och dels det antal som körts enligt företagets MPS-system 
(MOVEX). Här har dock vissa problem uppstått som kommer att diskuteras senare i 
rapporten. 

2.2.4 Kvalitetsutbyte 
I linjen uppkommer två kvalitetsutfall. Dessa båda valdes att kallas internt respektive externt 
kvalitetsutfall. Internt utfall avser det utfall som erhålles när operatörerna i linjen granskar 
produkterna, medan externt utfall avser det utfall som fås när personalen i vitrinspikningen, 
lådpackningen eller luckpackningen granskar produkterna. 

Det interna kvalitetsutfallet innebär ett intemt omarbete som i sin tur tar upp onödig maskin
tid. Därför valdes detta interna kvalitetsutfall att läggas som en separat stopptid, istället för ett 
antal utsorterade produkter, som i praktiken skulle vara omöjliga att hålla reda på. 

Det externa kvalitetsutfallet i linjen togs fram genom att varje pall som lämnade linjen påför
des en kvalitetslapp som personalen i antingen vitrinspikningen, lådpackningen eller luck
packningen, beroende på vart pallen med produkterna skulle, fyllde i med dels antal och dels 
orsak till kassation eller omarbete. Kvalitetslappen innehöll ett antal förvalda orsaker men där 
fanns även möjlighet för personalen att anteckna egna orsaker till utsortering. 
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Kassationer 

Externt omarbete 

G15 linjen 

Paketering 
Lådpackning 

Vitrinspikning 

IKEA 

Kassationer 

Internt omarbete 

Figur 3. Figuren visar en skiss som beskriver den kvalitetsutsortering som sker av produkter 
som passerar linje G15. 

3 Systembeskrivning 
3.1 Organisation och teknik 
3.1.1 Organisationsbeskrivning 
Linjen bemannas med tre skift från söndag kväll till fredag middag, den totala tillgängliga 
tiden blir då 460 timmar. I varje skiftlag ingår fyra personer; en person sköter inmatningen, 
två personer sköter urplockningen och en person sköter själva körningen av maskinen samt 
kör fram material till inmatningen. I normala fall alternerar operatörerna mellan ovanstående 
arbetsmoment. Samtliga vid linjen har haft samma ansvar för att stopptiderna antecknats. 

3.1.2 Maskinlayout 
För att på ett behändigt sätt kunna hänföra de stopp som inträffade under mätperioden till ett 
specifikt område på maskinlinjen, ritades en layout upp där varje enhet i maskinen gavs en 
identitet. Detta användes sedan vid ifyllandet av tidrapporten där varje stopp om möjligt 
skulle hänföras till en identitet. Maskinens layout framgår av figur 4. 
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D-tapp 
G-40 linjen 

G16-linjen 

Processriktning 

Vitrinspikning 
Packning 

18. Buffert
zon 

17. Ur-
plockning 

16. Accelerationsbana 

1. Buffert
zon 

2. Inmatning/Magasin 

3. Egaliseringsputs 

4. Bredbandsputs 

5. Tvärbandsputs 

6. Renborstning/sug 

7. Renblåsning/sug 

V. 

8. Fladder 

IL 
9. Renborstning/sug 

10. Renblåsning/sug 

11. IR-värme 

12. Sprutbox ^ 13. Färgåterv: 

14. Accelerationsbana 

15. Ugn 

Zon 4 Zon 3 Zon 2 Zon 1 

F/gwr 4: Layout G15-linjen 
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3.2 Processbeskrivning 
Detaljerna anländer till buffertzonen (1) från mellanlagring vid sidan av linjen. Material
försörjningen sköts av en operatör som ser till att fylla på med pallar efter hand som detaljerna 
matats in. Pallama sätts på pallyftar för att ge den som sköter inmatningen (2) en lämplig 
arbetshöjd. Detaljerna läggs på transportbandet för vidare bearbetning i lackslipen/putsen. 
Lackslipningen/putsningen består av egaliseringsputs (3), bredbandsputs (4) och tvärbands
puts (5). 

Vid slipningen/putsningen uppstår damm som måste bortföras innan lackering för att ett 
fullgott resultat skall erhållas. Dammet tas bort i två steg: Första steget är en kombinerad 
roterande borste och ett utsug (6), andra steget är en kombinerad renblåsning och utsugning 
(7). 

Nästa steg i processen är en så kallad fladder (8) som används för att komma åt och slipa 
kanter och urfräsningar i plattan som även dessa behöver slipas/putsas innan lackering. Även i 
detta steg uppkommer damm som måste bortföras. Detta utförs på samma sätt som efter 
lackslipningen/putsningen, det vill säga i två steg där det i första steget används en kombi
nerad roterande borste och utsug (9). Andra steget är en kombinerad renblåsning och 
utsugning (10). 

För att få ett fullgott resultat krävs ibland att detaljerna värms upp innan sprutboxen. En IR-
värmare (11) är därför placerad omedelbart före nämnda box, men den används dock ytterst 
sällan. 

Nästkommande steg i processen är sprutboxen (12) där detaljerna sprutlackeras med roterande 
sprutpistoler som löper rätvinkligt i förhållande till transportbandet i en oval travers ovanför 
detaljerna. I samband med sprutboxen finns ett valsverk (13) som rengör mattan från över-
sprutet och tar tillvara detta för återvinning. Efter lackeringen förs detaljerna vidare med 
transportbandet (14) in i ugnen (15) för torkning. Ugnen består av fyra zoner. Första zonen är 
en förvärmning med en temperatur på ca 45 °C. Zon 2 och 3 är rena torkzoner med en tempe
ratur på ca 75 °C. Sista zonen är en avkylningszon för att detaljerna ska ha svalnat innan de 
kommer ut för urplockning. 

Från ugnen till urplockning förs detaljerna med ett transportband (16). Urplockningen (17) 
sköts av två man vilka tar detaljerna och lägger dem på pallar som är placerade på pallyftar i 
buffertzonen (18) för att ge arbetarna en behaglig arbetshöjd. När pallarna är fyllda byts de ut 
av samma operatör som fyllde på buffertzonen (1) vid inmatningen (2). Samme operatör ser 
även till att sätta fram nya pallar på pallyften för påfyllning. 
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4 Resultat 
4.1 Total utrustningseffektivitet 
Den totala utrustningseffektiviteten har enbart kunnat beräknas på fem av de åtta produkt
grupper som ytbehandlats i linjen under den fyra veckor långa mätperioden. Orsaken är att 
MPS-systemets information om antalet körda produkter starkt kan ifrågasättas när det gäller 
de tre övriga produktgrupperna. Ytterligare angående detta problem kommer att tas upp 
senare i diskussionsavsnittet. Produktfamilj erna som ingår i beräkningarna framgår av tabell 2 
och figur 5. 

I tabell 2 anges hur lång tid varje produktgrupp har upptagit i linjen inklusive alla stopp. 

JÖ 2XX JÖ 4XX L I S T OSLO STÅT 
Total tid (hh:mm:ss) 38:58:00 29:34:00 01:25:00 42:53:00 180:12:00 

Total utrustningseffektivitet 

100% 

90% -

80% -

70% -
a -o c 60% 
ro 
•g 
ro 
•g 

50% -

c 40% 

30% -

20% -

10% -

0% -

JÖ 2 X X JÖ 4 X X LIST O S L O S T Å T VIKTAT 
MEDEL 

Produktgrupp 

•Til lgänglighet: 

'Operat ionseffekt iv i tet : 

•Kvalitetsutfal l : 

•OEE: 

Figur 5: Total utrustningseffektivitet i sprutlackeringslinjen för olika produktgrupper 

De ideala tillstånden enligt Nakajima /3/: 

- Tillgängligheten > 90 % 
- Operationseffektiviteten > 95 % 
- Kvalitetsutbytet > 98 % 
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4.2 Tillgänglighet 
När det gäller tillgängligheten kunde denna beräknas på samtliga produktgrupper eftersom 
man här inte behöver ta hänsyn till antal körda produkter, vilket man däremot måste veta när 
det gäller kvalitetsutbytet och operationseffektiviteten. 

I tabell 3 nedan anges hur lång tid varje produktgrupp har upptagit i linjen inklusive alla 
stopp. Dessutom visas hur mycket av den totala tiden som utgörs av stopptid. 

\ inklusive alla stopp 
APPLÅD JÖ 2XX JÖ4XX LAND LIST KVADRAT OSLO STÅT 

TOTAL TID 
(hh:mni:$s) 29:18:00 38:58:00 29:34:00 66:49:00 1:25:00 20:09:00 42:53:00 180:12:00 

TOTAL 
STOPPTID 
(hh:min:s$) 

7:26:00 12:01:00 11:20:00 24:07:00 0:05:00 7:10:00 10:44:00 49:24:00 

Resultatet av tillgängligheten framgår av figur 6. 

Tillgänglighet 

9 9 
# ^ 

Produktgrupp 

Figur 6: Tillgänglighet i linjen för olika produktgrupper 
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4.3 Stopptider 
Under den fyra veckor långa mätperioden har maskinen varit bemannad i ca 460 timmar. 
Mätningama har dock enbart utförts under 409 timmar och 18 minuter. Anledningen till detta 
är inte helt klarlagd, men troligen beror skilhiaden på att operatörema vid några tillfällen har 
glömt att anteckna tiderna. 

Den totala tiden som mätningama pågått är 409 timmar och 18 minuter, derma tid är den t i l l 
gängliga tiden. Av den tillgängliga tiden har vi planerat att köra 409 timmar och 18 minuter, 
det vill säga 100 %. Detta innebär att vi inte kan anse oss ha några planerade stopp. Av den 
planerade tiden har maskinen en körtid på 328 timmar och 4 minuter. De organisatoriska 
stoppen uppgår till 44 timmar och 34 minuter, ställtid och justering uppgår t i l l 27 timmar och 
18 minuter och tekniska stopp uppgår t i l l 30 timmar och 12 minuter. Underhåll har utförts på 
maskinen i 52 minuter och slutligen har man kört om produkter intemt i 45 minuter. 

I figur 7 presenteras tidsfördelningen i procent. 

Fördelningen av den totala tiden (%) 
Underhåll 

Tekniska stopp o% 
7% 

Stäl l t id 
7% 

Intern omkörning 
0% 

Organisator iska 
stopp 
1 1 % 

Körtid 
75% 

Figur 7: Stopptidsfördelning och körtid i procent av den totala tiden. 

Genom att bryta ner ovanstående stopporsaker fås större möjlighet att kunna angripa orsaken 
inom varje segment och på så sätt kunna minska stopptidema. 

På nästkommande sida visas orsakema till de organisatoriska stoppen samt orsakerna till de 
tekniska stoppen. 
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Fördelningen av de organisatoriska stoppen (%) 

Material saknas Övrigt 

1 % f 2% 
Möte 
7% ^ 

Inga avbytare 
19% 

Städning 
50% 

Figur 8: Procentuell fördelning av orsakerna till de organisatoriska stoppen. 

Fördelningen av de tekniska stoppen (%) 

Luktproblem 
4. Bredbandsputs 40/0 

4% 

Förbränningen 
4% 

12. Sprutbox 
45% 

9. Renborstning/sug 
16% 

15. Ugn 

13. Färgåtervinning 
19% 

Figur 9: Procentuell fördelning av orsakerna till de tekniska stoppen. 
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Orsakerna till tekniska stopp i sprutboxen resp. färgåtervinningen redovisas i figurerna 10-11, 

Fördelningen av stoppen i sprutboxen (%) 

p. I övrigt 
Pumptryck 2% 

6% 

Slangar 

Systemhaveri 
12% 

Rotor 
30% 

Munstycke 
17%, 

Figur 10: Procentuell fördelning av orsakerna till tekniska stopp i sprutboxen. 

Fördelningen av stoppen i färgåtervinningen (%) 

Viskositeten 
33% 

Omrörare 
7% 

Valsverk 
60%o 

Figur 11: Procentuell fördelning av orsakerna till tekniska stopp i förgåtervinningen. 
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I renborstning/sug beror stoppen enbart på problem med mattan. Anledningen till stoppen i 
ugnen beror på inmatningen vilket enligt erfarenhet uppkommer vid körning av långstycken. 

5 Analys 
5.1 K r i t i k och brister i m ä t n i n g a r n a 

I materialet finns vissa osäkerheter. Främst gäller detta vid beräkningarna av kvalitetsutfallet 
samt operationseffektiviteten där vetskapen om antalet producerade enheter krävts. Problemet 
har uppstått på grund av att företagets MPS-system inte utnyttjas på det sätt som skulle önskas 
för att kunna mäta totala utrustningseffektiviteten. Osäkerheten i antalet producerade enheter 
beror i första hand på att lackeringslinjerna stödkör åt varandra. Ligger strukturerna på ett 
sådant sätt att man rapporterar t ex sprutgrund A+B sida gemensamt och en linje stödkört ena 
sidan kommer den linje som kör sista sidan innan rapportering att få tilldelat sig båda sidorna. 
Detta trots att ena sidan gått i en annan linje. 

Normalt sett använder samtliga sprutlackeringslinjer vid Swedwood AB samma inloggning i 
MPS-systemet, vilket betyder att det inte går att följa varje linjes enskilda produktion. Under 
mätperioden undveks detta genom att G15 tilldelades ett eget lösenord för inloggning. Dock 
hände det ibland att operatörerna glömde logga in på det nya lösenordet och rapporterade på 
det gemensamma. Detta innebär osäkerheter i antalet producerade enheter för linje G15. 

Genom att linjen körs i tre skift kan det finnas en möjlighet till att de olika skiften har haft 
olika värderingar i mätningsutförandet. För att minimera detta problem har operatören fått 
tydlig information. 

Även i stopptiderna kan finnas osäkerheter, pga bristande disciplin när det gäller att anteckna 
stopp. Givetvis finns även osäkerheter i tidtagningen, som gärna förenklas. 

I tidrapporten saknas en del timmar, vilket troligen beror på att man tidvis missat att fylla i 
tiderna. Den tid som saknas uppgår till ca 50 timmar under den fyra veckor långa mätperio
den. I planeringen finns upptaget 115 arbetstimmar/vecka, vilket motsvarar 460 timmar på 
fyra veckor. Den tid som finns inrapporterad är dock endast ca 410 timmar. 

5.2 Resultat analys 

5.2.1 Tillgängligheten 
Tillgängligheten varierar mellan ca 60 % och ca 90 % i de olika produktgrupperna, igenom-
snitt hamnar den på 72 %. För att nå världsklass bör tillgängligheten ligga över 90 % /4/. Det 
är i tillgängligheten som disciplinen att anteckna stopp gör sig gällande. Enligt min egen 
uppfattning kan vi dock anse att disciplinen varit tillräcklig under mätperioden för att kunna 
lita på resultatet. I tillgängligheten ingår samtliga produktgrupper som körts i linjen under de 
fyra veckorna som mätningarna pågick. Vid beräknandet av tillgängligheten bör påpekas att 
den avser förhållandet mellan den tillgängliga tiden, vilken i detta fallet är densamma som den 
totala tiden, och den totala stopptiden. Detta måste iakttagas vid tolkningen av resultatet. 
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5.2.2 Operationseffektiviteten 
Operationseffektiviteten varierar mellan ca 40 % och 75 % i de olika produktgrupperna. I 
genomsnitt hamnar den på 66 %. För att nå världsklass bör operationseffektiviteten ligga över 
95% I Al. Det som bör noteras i sammanhanget är körningen av Oslo och Jörgen långstycke 
där hanteringen gör att vi enbart använder ca 75 % av bandbredden och är medvetna om det. 
Skulle detta problem kunna lösas skulle operationseffektiviteten öka kraftigt för dessa pro
duktgrupper. Beräkning av operationseffektiviteten har enbart skett för de produktfamiljer där 
antalet tillverkade enheter har kunnat fastställas, det vill säga för produktgrupperna Jörgen, 
Oslo, List och Ståt. 

5.2.3 Kvalitetsutfallet 
Kvalitetsutfallet varierar mellan 98 % och 100 % i de olika produktgrupperna. I genomsnitt 
hamnar det på ca 98 %. Eftersom de enheter som ska vidareförädlas i monteringen kan 
komma att ligga i lager under en längre tid än mätperioden valdes här att tillämpa ett genom
snittligt kvalitetsutfall som mäts upp kontinuerligt. Produktgrupperna det gäller är Jörgen och 
Oslo. 

För att nå världsklass bör kvalitetsutbytet ligga över 98% IM. Ovanstående kvalitetsutbyte 
avser enbart det som valts att kallas externt kvalitetsbortfall. Det interna kvalitetsutbytet har 
alltså valts att läggas som en stopptid på grund av svårigheten att ta reda på antalet omkörda 
detaljer i linjen (se under avsnitt 2. Material och metoder). Detta betyder att vi trots allt 
hamnar en bit under världsklass vilket ger oss en potential att arbeta med även här. 

Enligt mätningarna har internt utsorterade produkter körts om i linjen under endast 45 minu
ter. Jag vill dock påstå att det finns all anledning att tvivla på denna siffra. Varför det finns 
brister i antecknandet av intern omkörning är svårt att säga, men det kan bero på missförstånd 
eller att det ses som ett misslyckande för operatörerna varför det gärna vill undanhållas. 
Givetvis finns det inte någon anledning till att lägga sig på soffan trots att världsklass har 
uppnåtts, möjligtvis ska resurserna omdisponeras till ett ställe där de kan tänkas göra bättre 
nytta. 

Beräkning av kvalitetsutfallet har enbart skett för de produktfamiljer där antalet tillverkade 
enheter har kunnat fastställas, det vill säga för produktgrupperna Jörgen, Oslo, List och Ståt. 

5.2.4 Totala utrustningseffektiviteten 
Totala utrustningseffektiviteten varierar mellan ca 30 % och 60 % i de olika produkt
grupperna. I genomsnitt hamnar den strax under 50 %. Världsklass för total utrustnings
effektivitet ligger runt 85 % /4/. Resultatet bör dock ses kritiskt på grund av de osäkerhets
faktorer som tidigare beskrivits, trots att endast de mest pålitliga värdena har använts. 

5.2.5 Stopptiderna 
Genom att mäta stopptiderna på ett sätt som gör att du kan titta på dem överskådligt, men 
även gå ner på detaljnivå, fås en fördel som gör att du kan hänföra problem till dess ursprung 
och på så vis angripa problemet där det uppstår. 

- l : 



Tittar vi på resultatet ser vi att vi använder 75 % ti l l körtid, 11 % t i l l organisatoriska stopp, 
7 % till tekniska stopp och slutligen 6 % ti l l ställtid av den totala tiden. 

De organisatoriska stoppen består i sin tur av 50 % städning, 21 % SPS-mätning, 19 % 
avsaknad av avbytare samt 7 % möte plus diverse 3 %. 

Vi kan när det gäller de organisatoriska stoppen klart se möjligheter t i l l förbättringar som 
skulle kunna höja tillgängligheten. 

Granskas de stopp som kan hänföras till den tekniska utrustningen kan fyra större poster 
urskiljas, nämnligen sprutboxen, färgåtervinningen, renborstning/sug samt ugnen. En aspekt 
som bör iakttagas är här det antal stopp som var och en av enheterna innehar. Kanske är det 
många småstopp som uppkommer sporadiskt, småstopp som uppkommer kroniskt, längre 
stopp som uppkommer sporadiskt eller till sist längre stopp som uppkommer kroniskt. 

För att kunna åskådliggöra sporadiska eller kroniska fel i sprutboxen visas i figur 13 ett 
cirkeldiagram över de antal stopp som drabbat sprutboxen och dess beståndsdelar. I dia
grammet kan tydligt ses att stopp på grund av munstycke, pistoler och filter är klart 
återkommande. 

Figur 12: Sprutboxen i linje G15. 
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stoppen fördelade efter antal i sprutboxen 

övrigt 
Systemha\«ri 

Luftflöde 
3 st 

1 st 

Silar 
2 st 

Pumptryck 
3 st 

Munstycke 
17 st 

Pistol ^—r \ ^ Slangar 
6 st Rotor 1 st 

3 st 

Figur 13: Stoppfrekvens i sprutboxen 

Stoppen i färgåtervinningen fördelade efter antal 

Viskositeten 
7 st 

ValsN^rk 
4 st 

Omrörare 
1 st 

Figur 14: Stoppfrekvens i förgåtervinningen 
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Stoppfrekvensen i färgåtervinningen redovisas i cirkeldiagrammet i figur 14, se föregående 
sida. Diagrammet visar klart och tydligt att de problem som uppstår i färgåtervinningen beror 
på två saker, dels viskositetsproblem och dels problem i valsverket. 

När det gäller övriga tekniska stopp i maskinen finns tydliga problem med renborstning/sug 
samt ugnen. De stopp som uppkommer här har vardera en orsak; problemet med ugnen ligger 
i inmatningen medan problemet med renborstning/sug kan direkt hänföras till mattan. 

5.3 De ekonomiska aspekterna 

När den ekonomiska aspekten vägs in måste hänsyn tas till om den aktuella linjen är en flask
hals i produktionen eller inte. Därför väljer jag i rapporten att se de ekonomiska förlusterna 
vid två olika situationer. 

Nedanstående beräkningar grundar sig på att linje G15 har en tillgänglig tid på ca 115 tim
mar/vecka och att vi arbetar i linjen 47 veckor/år. 

5.3.1 Maskinens fasta kostnader under den tid något värde ej genereras 
De fasta kostnader som direkt kan hänföras till maskinen är följande: 

Lönekostnad + Avskrivning 880 kr x 1.66 = 1460 kr/timme 

Om vi ser till ett år kommer vi ha kostnader för maskinen som uppgår till ca 2 miljoner kr 
under den tid som vi inte genererar något värde i form av produkter. En ökning av tillgäng
ligheten till 90 % skulle innebära att de fasta kostnaderna under den tid vi inte genererar något 
värde skulle kunna minskas till ca 800 000 kr eller en minskning med 
1,2 miljoner kr/år. 

5.3.2 Flaskhalssituationen 
Det scenario som utan tvekan ger de största ekonomiska förlusterna är vid flaskhalssitua
tionen, det vill säga att det är denna linje som begränsar den möjliga försäljningsintäkten. 

Försäljningsförluster/timme som uppstår vid stillestånd: 

Samtliga produkter som tillverkas på Swedwood AB täcklackeras i någon utav våra tre linjer. 
Ca 10 % av produkterna går direkt färdiglackerade från planlacken. Resterande 90 % går 
genom de två sprutlackeringslinjema. Enligt antaganden går ca hälften av dessa resterande 
produkterna i linje G15, det vill säga i den linje som mätningarna utförts. 

Verksamhetsåret 2000 omsatte Swedwood AB ca 185 miljoner kr. Detta motsvarar en 
omsättning på ca 785 000 kr/arbetsdag vilket i sin tur motsvarar ca 32 800 kr/arbetstimme. 

Vid det scenario som innebär att G15 är en flaskhals kommer således 45% av 32 800 kr/ 
arbetstimme i omsättning att gå förlorad om linjen inte producerar några produkter. Detta 
motsvarar i pengar ca 14 750 kr/arbetstimme. 

Under den tid som mätningama pågått har linjen haft en tillgänglig tid på 409 timmar och 
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18 minuter varav stopptiden utgör 103 timmar. Detta utgör förlorade intäkter till ett värde av 
ca 1,5 miljoner kr, vilket motsvarar ca 20 miljoner kr på årsbasis om vi skulle kunna åstad
komma en tillgänglighet på 100 % vilket i verkligheten knappast är realistiskt. Enligt 
Nakajima /3/ är väridsklass 90 % tillgänglighet. Om vi når dit skulle vi kunna generera 
ytterligare produkter till ett värde av ca 12 miljoner kr/år. 

5.3.3 Ekonomiska beräkningar med OEE-talet som bas 
I ovanstående beräkningar är stopptidema det enda som vägts in. Om vi istället väljer att 
använda oss av det genomsnittliga OEE-talet, dvs det genomsnittliga värdet för den totala 
utmstningseffektiviteten, och översätta detta till tid kommer vi fram till nedanstående siffror. 

Vid mätningarna framkom ett genomsnittligt OEE-tal på ca 50 %. Översätter vi detta i direkt 
tid kommer således maskinen att ha stått stilla 50 % av den tillgängliga tiden under mätperio
den, vilket motsvarar 206 timmar. Räknar vi med ett OEE-tal på 50 % även under övriga året 
har vi förlorade intäkter som motsvarar ca 40 miljoner kr. Utöver detta tillkommer kostnader 
på gmnd av ökad förbmkning av färg vid kvalitetsfel. Ett OEE-tal på 100 % är dock inte rea
listiskt. Enligt vad jag tidigare i rapporten skrivit uttrycker Nord & Johansson /4/ att världs
klass ligger mellan 75-80 %. Låt oss då säga att vi skulle kunna nå ett OEE-tal på 75 %, vilket 
skulle innebära en ökad omsättning med ca 20 miljoner kr. 

Givetvis finns det frågetecken i ovanstående beräkningar, men jag vill ändå påstå att de ger 
oss en fingervisning om allvaret i att mäta den totala utmstningseffektiviteten och att arbeta 
med de potentialer som dessa mätningar eventuellt bevisar. 

6 Slutsatser 
Genom de fyra veckor som mätningen pågått kan inga definitiva trender påvisas, dock kan en 
uppskattning angående var maskinlinjen ligger i förhållande till det som Nakajima /3/ kallar 
för världsklass göras. 

Vi kan utifrån de stopptider och orsaker som antecknats under mätperioden göra åtgärder för 
att förbättra linjen. Vi kan även sätta upp framtida mål eftersom vi idag vet hur vi ligger till 
produktivitetsmässigt. Genom att veta på vilken nivå vi ligger kan vi också göra en upp
skattning om vilken nivå det finns en rimlighet att nå under den tidsplan vi väljer. Däremot 
måste vi göra nya mätningar för att se utfallet efter genomförda förbättringar. 

Min åsikt är att man för att kunna mäta och utvärdera den totala utmstningseffektiviteten 
måste mäta kontinuerligt. Genom att mäta kontinuerligt kan trender utläsas som inte är 
möjliga att se med kortare mätperioder. 

Genom att mäta detta med vad jag väljer att kalla manuella metoder, kommer troligen tiden 
att mäta och sammanställa långt överstiga den tid som kommer att finnas för arbete med 
förbättringar, vilket jag anser vara orimligt. 

För att kunna mäta kontinuerligt måste alltså enligt min åsikt en datoriserad mätmetod in
förskaffas. I datorn ska de parametrar som krävs för att kunna utvärdera den totala utmst
ningseffektiviteten lagras för att kunna plockas fram och granskas vid behov. Finns det ett 
intresse för att kunna presentera utfallet dagsvis, veckovis, månadsvis eller årsvis ska även 
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detta kunna vara möjligt. Vi måste helt enkelt kunna följa utfallet kontinuerligt dels för att 
kunna se om vi måste sätta in resurser, och dels för att kunna se om de resurser vi satt in givit 
någon effekt. Exempel på ett datoriserat system bifogas rapporten i bilaga 2. 

Dessvärre har det under arbetets gång uppstått problem och frågeställningar som gjort att vi 
inte nått riktigt de mål vi önskade från början. Detta beror bland annat på osäkerheten i de 
uppgifter som samlats in angående antalet tillverkade produkter. På grund av detta har 
sammanställningen tagit längre tid än vad som förväntades från början. Vi har under tiden 
insett att det inte finns en rimlig tid att samla in data manuellt, inte heller är det tidsmässigt 
acceptabelt att sammanställa genom att manuellt överföra datan ti l l , t i l l exempel Excel för 
utvärdering. 

Sammanfattningvis vill jag påstå att arbetet trots allt har gett oss en klar bild av vilken typ av 
information som måste samlas in för att kontinuerligt bedöma produktiviteten. Vi har också 
stött på många problem som nu kan lösas innan vi går vidare med nya produktivitetsmät
ningar. Det blir betydligt lättare att sätta upp specifikationer på vad som krävs av ett datori
serat system för produktivitetsmätning, vilket troligen blir nästa steg i utvecklingen mot att 
kontinuerligt kunna utvärdera processen. 

7 Fortsatt arbete för att förbättra maskinens produktivitet 
Det som framkommit i ovanstående resultat- och analysdel ska, som tidigare i rapporten på
pekats, ligga till grund för ett förbättringsarbete där det i första steget ska tas fram en åtgärds
lista. Även de erfarenheter som operatörerna besitter kommer att spela en viktig roll i det 
fortsatta arbetet eftersom analysen inte ligger på den detaljnivå som skulle krävas för att 
enbart denna skulle kunna vara grunden för förbättringsarbetet. 

För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med dessa förbättringar kommer en grupp att 
bildas där ovanstående material kommer att gås igenom. Denna genomgång syftar till att 
lägga fast det åtgärdsprogram som krävs för att kunna höja den totala utrustningeffektiviteten. 
I gruppen kommer att ingå operatörer, ansvariga produktionssamordnare, personal från 
underhållsavdelningen samt produktionstekniker. 

Reparations- och underhållsavdelningen är en viktig "kugge" i arbetet med ständiga förbätt
ringar och deras syn på de problem som framkommer är av största betydelse. Underhålls
avdelningen är de som har erfarenheter om maskinunderhåll och vet vilka tekniska lösningar 
som är praktiskt genomförbara. Det är även viktigt att ta hänsyn till om reparations- och 
underhållsorganisationen har den kompetens som krävs för att behandla problemen internt 
eller om extern hjälp krävs för att avhjälpa problem. 

Genom operatörernas erfarenhet och känsla för att köra maskinen, i kombination med repa
rations- och underhållsavdelningen som tillsammans med teknikerna känner till de tekniska 
lösningar som finns tillgängliga och som anses vara både praktiskt och ekonomiskt genom
förbara, vill jag påstå att bästa tänkbara utgångspunkt är skapad. Utifrån denna utgångspunkt 
är det sedan viktigt att ge gruppen både förtroende och möjlighet att genomföra de åtgärder 
som de anser vara av största prioritet för att kunna förbättra maskinen och dess prestanda. 

Detta arbetssätt är lämpligt att införa i hela fabriken. Först krävs ett lämpligt system för att 
samla in och bearbeta information från varje maskin. Viktigt är att förstå att arbetet med att 
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utvärdera produktiviteten och utifrån denna utvärdering arbeta med förbättringsåtgärder är en 
process och inte något som är klart till dagen efter att första steget är taget. 

Som grund och verktyg i det fortsatta förbättringsarbetet kommer den så kallade "problemlös
ningscykeln", även kallad "Demings PDCA-cykel", att utnyttjas. 

Nedanstående figur beskriver problemlösningscykeln. 

LÄR PLANERA 

STUDERA - GÖR 
Figur 15: Demings PDCA-cykel. 

När problem upptäcks gäller det först att fastställa den väsentligaste orsaken till problemet. Är 
det stora problem bör de brytas ner för att göras mer hanterbara. Vid problemlösning är det 
viktigt att vara systematisk. Kan man inte direkt fastställa vad ett problem beror på kan ett 
effektivt sätt vara att i grupp utföra en så kallad brainstorming, där fantasin och idéerna fritt 
får flöda utan kritik. 

När problemets orsak funnits ska en arbetsgrupp utses vilken tar över ansvaret för att de 
föreslagna åtgärderna genomförs. Enligt Bergman & Klefsjö IM är det av yttersta vikt att 
inblandade personer är helt införstådda med problemet och beslutat åtgärdsprogram. 

När de föreslagna åtgärderna vidtagits ska nya undersökningar utföras för att bekräfta om de 
vidtagna åtgärderna givit önskad effekt. Om så är fallet gäller det att se till att man även 
fortsättningsvis bibehåller den nya nivån. 

Det gäller att hela tiden ta lärdom av de erfarenheter som framkommer genom förbättrings
arbetet för att undvika samma problem vid nästa tillfälle. Om åtgärderna var lyckade ska man, 
enligt Bergman & Klefsjö /!/, analysera hela problemlösningscykeln ännu en gång för att lära. 

- 24 -



Slutord 
Till sist vill jag passa på att tacka Trätek och Nils Svensson, som varit min handledare och 
bistått med synpunkter och erfarenheter under arbetets gång. Givetvis vill jag även tacka 
Swedwood AB och de på företaget som varit inblandade i projektet, trots att jag är en av dem. 
Jag hoppas och tror att detta projekt bara ska vara början på att Swedwood AB börjar arbeta 
på ett strukturerat sätt med förbättringar för att framöver kunna öka den totala utrustnings
effektiviteten och bli än mer konkurrenskraftigt. 
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Bilagor 
1. Exempel på tidrapport för G15 linjen 
2. Exempel på automatiskt system för stopptidsregistrering 
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Bilaga 1 

TIDRAPPORT G15 
Satsinformation Stoppin formation 

m Produkt
nummer 

Färg Sida Satsens 
början 

Satsens 
slut 

Internt 
omarbete 

Externt 
omarbete 

stoppets 
början 

Stoppets 
slut 

Stoppets 
placering 

Stoppets 
orsak 
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isma Ml and Prisma E X C E L 

npetitive advantages by ADC/MDC 

3C/MDC worth Its money ? 

)rding and analysing machine 

- is that the right step to take to 

antee advantages in the hotly 

Bsted manufacturing business? 

out doubt, as the collecting pro-

ion data is the only way to obtain 

bjective overview of proficiency 

eduction. A 10 percent increase 

eduction is possible in most ca-

by introducing ADC/MDC. With 

lourly machine rate of $ 50, frf-

machines in two-shift operation 

idy reduce expenses by $ 1.200 

day. If the production plant is in 

•ation on 220 days per year, that 

mean $ 264.000 per year. 

DLoGPrfsmaHl 
Eile Select ^lew E V Q I " Q < ' 0 " Ejstras tjelp 

CCD 
P S m 

Milling Machines Milling Machine 1 

Machine ' . :Status Duration Operation Employéé ; .Pieces 

0 Mech. Fault •'Oft 3277 • . • Miller • •..•• -•''.0. • -

1 1 . •. cass „>••• " 00 3312 v>. Fost8f • 

2 • 3 ' , • ,• 02:23 . • FR 2256 V':: :-ReIdä • 

3 - .' • • " 
"Productian 01:04./^- '. B STIG '. • \- rrs'-Jones • -•••12 

'4 5 . Tool Maint 00:12 •• . B5G930 •,-:.Smith - 0 

1 1 

ReacK' 

The status display of several machines in table form specifying the period 

of current messages, operation number, the employee name and the 

quantity already manufactured. 

/MDC by the market leader 

|G with 450 ADC/MDC installati-

world-wide has developed into 

harket leader. 

DLoG ADC/MDC users range 

substantial manufacturers such 

bMW, Germany and Masco 

1, U.S. to small subcontractors 

about 15 production machines. 

DLoG's Prisma concept 
Current machine status displays 
give foremen and team managers a 
constant overview of production sta
tus, rate of machine utilisation and 
faults. 

Long-term evaluations via weeks, 
months and years can be visualised 
and further processed in standard 
programs such as Microsoft Excel 
and provide a reliable decision basis 
for planning and investments. 

Reasons for the success of 
ADC/MDC 

• Transparency on machine 
statuses and order process 

• Immediate intervention 
possibilities in the event of 
machine standstill and faults 

• Increased productivity 
• Basis for decisions in favour 

of stopping measures 

• Analysis of weak points 
• Basis for decisions on invest

ments 



Data collection 

:;^;ORDER : C A Q 

M«t*t l»l I K i » n d » l < II Mi»« 

OiiT* 

8 rrrain tasks possible 

8 ADC main functions 

PjoiiT I liroi I 6 (rot 
Hydifiilietl EWevk KI««Bo« 

triof 
Tool* 8 sub-functions each 

[ V l l t« l 1 0 [ 

I 0"" I 255 Error codes 

DLoG acquisition terminals 
With ADC/MDC terminals It is easy 

to collect the complete machine data 

and transfer these to the evaluation 

computer via the network: 

• DNeT Industrial PC 
486 or Pentium processor, 

Touch-Panel, colour display 

or black-white display, 

for all machine-related 

applications (ADC/MDC, 

DNC, CAQ, SPC) 

• DNeT DC-station 
exclusively for ADC/MDC-

operation, by request with 

barcode pin or swipe reader 

AutomatFc data acquisition 
Machine data acquisition is to a large 

extent automatic. Messages, such 

as "Production", "Error" or piece 

numbers are generated via hard

ware signals and interpreted by the 

ADC/MDC software. Special interfa

c e s b e t w e e n m a c h i n e s a n d 

ADC/M DC-terminals make this pos

sible requiring no inputs at all. 

Detailed production and error data 

are generated without requiring the 

operator to press any key at all. 

Simple manual operation 
The manual input of ADC/MDC 

by the worker at the machine th 

to the graphic user interface an 

Touch Panel at the DNeT IP 

quick, simple and does not re 

any background experience, 

acquisition does not pose any 

blems and all dialogs are ea: 

operate. 

Logical integration between 
inputs and machine signals 
Machine data collection can be 

figured so that messages reqi 

additional inputs by the worker 

matically request these data. 

EPI Prisma a 



Prisma Ml: Up-to-date information for foremen 

isparent production 
ma Ml, the Machine Information 

Br MS-Windows, provides an up-

ate total overview of all machi-

at any time. At the Prisma Ml-

litor-the machine statuses are 

Jayed online. Directly after a sta-

:hange at the machine this infor-

ion is available. At one glance it 

•ossible to see where what is 

ig manufactured, where and why 

manufacturing is being done, 

;h faults occur and how long they 

e already lasted, 

foreman responsible for produc-

I can determine reasons for 

idsti l l , setup times exceeding 

Tial rates and initiate counter 

isures. 

Eilc Select yicw ^valuation Ejstras Help 

ikj 
Milling Machines Milling Machine 1 mm 

Milling Machine 1 

Milling Machine 2 

Turning Machine 1 

Turning Machine 2 

External Fault 

Machine Fault 

Setup 

iSetup 

0:00 0:10 :̂ 0:20 hours" 

Reedy 

The current status display as bar chart. 

rent status displays 
ma Ml visualises the cun-ent ma-

e status in various clear presen-

ns. In Hall graphics e.g. you can 

ay the workshop close to reality, 

will see the location of each ma-

e on your screen, together with 

machine designation and the 

|ently available machine status, 

cal signals can be assigned to 

Lre that persons responsible in 

luction will be immediately in

ed of any critical machine sta-

s. Errors are immediately regi-

quick intervention prevents 

hines from coming to a standstill 

producing rejects. 

DLoGPrtsmaMr 
File Select View ^valuation Extras Help 

mm 

. ? i 

Hall: Hall 1 

Reodv 

I ." ,' Cindrinati 2"j' 

Production 

Cincinnati 1 , 

é 
• Setup 4 

: -,'-^-;Le Blond 

. Productian . 

• ..-"MakinD ; >- •• 

' ' Praducbon 

The hall graphics: Traffic light signals refer to faults. 



Overview of machines, jobs and piece numbers 

status report 

Prisma Ml provides a detailed pre

sentation of the manufacturing si

tuation at the machines. Up-to-date 

key production data on each machi

ne can be called at any time: name 

of the manufactured part, production 

factor, up-to-date actual and target 

quantities and production time per 

part. The bar and pie diagram indi

cates which messages (production, 

setup, fault...) occurred how long 

during the course of one day. This 

allows an analysis of the producti

on process at the individual machi

nes over a period lasting up to 24 

hours. 

Several machines can be compared 

over the course of one day, the pro

duction process of individual machi

nes can be compared over several 

days. Basic information is provided 

by the eight main messages dis

played. Indepth information is provi

ded by clicking the mouse on a bar 

area. A detailed view of a shorter 

period is then overlaid. 

Quick reference, precise details 

The following is displayed at one 

glance: 

• which jobs are currently being 

processed by which employees 

• which quantities have already 

been manufactured 

• where products are being 

manufactured 

• where nothing is being manu

factured and for what reasons 

DLoG Prisma Mt ? • 
f i le Select Yiew Evaluation Ejctras belp 

mm-
Milling Machines [*J | Milling Machine 12 [j. 

Time Period; 04-24-96 • 04-24-96 

Tim» 
D*i.: 04-24-96 Pi6dt*a. 70 45 • Aofuat 717S 617 A 

^ ^ ^ ^ Z o i c ---^ ;-->;^:- ' ; ' - - Plan. 7200 8.00;, i 
^ ^ ^ ^ Z o i c 

1 . - t L ^ • : ° •. otoo . • - 1»00 . .. . ; two ; . . . aa-oo • 
^^^^^^^^^^ > 1 St , C6 

P»ft:'2612 ,' • -. 
D*.-04-24-36',;;;'.. Ptod f»ci. K CS / • - Actuai , 73C6 8-10 • -.A r T ^ " 1 0 : 0 

Rare3000 v\ i ' 1 
L ^ ' - • ' •, 07.00.-;;- •_..,a«) aa.oo otoo 

Reodv INUM i 

The production process at two machines: Machine designation, data 
number, production factor, current and target quantities and the prodi 
time required per part are displayed. The messages displayed n 
shown as a percentage in diagram form. 

DLoG Prisma Ml 
p i e Select yiew Evaluation Extras belp 

mm 
Milling Machines ^ Milling Machine 1 ± 

Machine Status - - Duration i ' Operation Employee Piece 

.0 ' : ) ; • ' Mech. Fault 0Q22 .c.'i -, :;'.PR3277 J - : : Miller: :•: 0 

,1 2 •,>::: .SAri 00:56 .vy^ . DR3312 . . :, ..Foster.-;.- 4 

2 . • "• 3 •. Production •• - .0222': . FR 2256 Fields . '••'riSy-

3 ' " ' • • • - - J * ; - -•. . Production f '01:04 ^ Jones " J, 

A Tool Mainl : 00:12 ^'-^ :- B 56993 .*: Smith "-

H ,1 • 
• :•: :\ 

Ready 

The status display of several machines in table form specifying the / 
of current messages, operation number, the employee name an 
quantity already manufactured. 
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Prisma E X C E L : Evaluation for executives 

idea: Evaluation in standard 
}rams 
idea is as easy as it is pionee-

Why are ADC- and MDC-eva-

ons not simply made with stand-

programs which every company 

and are familiar to the staff? Why 

additional evaluation programs 

iduced which do not offer the 

)e of evaluation options and dia

ns which we normally expect, for 

nple from Microsoft Excel? 

G has realised this idea and de-

ped a concept with Prisma EX-

. which collects machine, job and 

an resource data, calculates 

pe and t h e n makes t h e s e 

able to Microsoft Excel or any 

r standard programs for graphic 

|ng purposes. 

ma EXCEL functions as 

>ws: 
Machine data are transformed 

o a format which Microsoft 

Excel can read, 

yclical applications are 

automatically implemented 

it any interval desired. 

Results can be comfortably 

lisplayed in graphic 

)resentations in Excel 

Ml spreadsheet options 

ire available 

Evaluations for all decision 
levels 
Prisma EXCEL addresses the infor

mation requirements from producti

on managers, technical managers or 

managing directors. These persons 

are, as a rule, only interested in 

long-term evaluations and that is 

exactly what Prisma EXCEL provi

des. The evaluation functions are 

flexible and powerful. They provide 

machine, job and person-related 

data. The machines, messages and 

periods to be evaluated can be de

fined freely to meet individual requi

rements. 

No matter whether it is necessary to 

find out how often intreferences In 

the production of a specific job num

ber occuned, how high the producti

on t ime was or which quantities of a 

job were manufactured within a spe

cific period, absolutely reliable data 

will be provided by Prisma EXCEL 

on these issues. All results are dis

played in clear lists. 

In addition to this list evaluation. Pris

ma EXCEL also allows a cyclical 

evaluation of the data which can 

then be transferred to the spread

sheet program MS-Excel. Depen

d ing on the information require

men ts of the var ious execut ive 

management levels in a company. 

Prisma EXCEL a selection of the 

machine and job data and their eva

luation period can be fixed, moreo

ver an interval can be determined in 

which the evaluation is to be regular

ly provided. Prisma compiles the ap

propriate data, these are read into 

MS-Excel and transferred to the form 

desired with the help of macros. 

Editing the evaluation data with 
Microsoft Excel 
DLoG recommends for visualising 

and further processing ttie evaluati

on data to use Microsoft Excel, 

which offers excellent fijnctions to 

display charts and diagrams. 

Standardised Windows-user 
interface 
Prisma EXCEL functions under Mi

crosoft Windows and thus with fami

liar standards. Dialogs and file ope

rations correspond to the require

ments of modern Windows applicati

ons. 



Prisma E X C E L Configuration 

DLoG Prisma EXCEL-Corifig -EVALUAT1.CFG 
Eile yiew gormat jnsert Selection E^̂ aluation Extras Melp 

MBJN 

1 ^ 

Setup: ;!FAMBX\PROJECT\MB.INI. • • 

V; Header; 

• . . - . ' 

"1 n f0 rm ati0 n" 'A-.t^t-i- STransFil 1- SCurOat SCurTim ?.* V; Header; 

• . . - . ' 

"Machine"-' SMachNr SMachNam SMådiGrpv/ 

V; Header; 

• . . - . ' 'Total Duration" . ' "Ner a i ; SNetTotal - • "Gross" 

Fct-arca: '•"Evaluation Timc"-;"'.- Yrom :-.''-£Wv5 SEvFrom • " l o ' ' ^ 5 ; ^ ^ SEvTo - •t-' 

SNctTim SNctCnflS''; SGrsTim/2 - SGrsCnl/2 -

•t-' 

Production T hhhhrmm '• hhhhrmm ,s. 

•t-' 

"̂ ' i-i^'? Setup V-v- ' hhhh."mm ^ o:;-:-;.v^v, hhhhrmm'' 

•t-' 

'•- Fault mach I.;.'-'?: hhhhrmm hhhhrmm 0 v v : ^ ; 

•t-' 

5-^Fault mach 2^v.*'Iv' hhhh:mm 0 ^ - . v ; hhhhrmm 0 • ••/^i.^-^-v-;-

•t-' 

Orqaniz. fauft.;- • hhhh:mm ; . 0 -.v V hhhhrrhm 5' 
''• — Service..." hhhhrmm hhhhrmm '•' 

'- Machine ready?..- hhhhrmm ..' 0 • - hhhhrmm 
S^Sfe^M a t e rl 8 (.".i^^^^. hhhhrmm >i' 0 hhhhrmm.V" 

ForHeip.pressFT-

Prisma EXCEL-Config: Evaluations are defined - fully flexibly on machines, 
periods and evaluation functions. 

t 
-C". 

-.' 

Infa 01-12-96 15:44 

^ 
. • "4 : ; . • "4 : 

• Week W50/1995 
'•: ^ 

7 Order Machine Production Time Parts Rejects Setup Time 
: 

••• 

g 9790135 105 4:14:14 0 0 0:00:00 
:•• 

9 G_9790 135 105 ft23:59 0 0 aoaoo 

_ L L B 2523 20 " 105 ooaie 3 0 1:41:35 : 
G 9790 135 105 3:49:20 78 0 0:00:00 -
g 4S96 20 105 4:06:37 * 1 

0 
1:00:35 v 

%u g 4896 20 105 4:04:35 111 0 Q00:00 
;; 14 g 3574 40 105 ft00:03 7 0 ai7:32 • 

15 . . i • i ! i 

• 

I B 105 16:39:09 203 0 5-59:42 T -* 

IH 1 • • . : : , : '•>••- '• \̂ii*5«'i-| ^ : 
-

Immediate evaluation in Prisma EXCEL: Machine and job evaluation, with 
regard to production, setup as well as go and reject numbers. 

Fiexibie configuration, direcl 
evaluation 

With Prisma EXCEL-Config 

define which machine, job an 

man resource data are to be ev 

ted. The evaluation is optional 

fected immediately or is savi 

configurations and can be ir 

mented cyclically by the EX 

Server. You can prepare a rar 

number of evaluations, save t 

in configurations and then 

these edited regularly by the 

ma EXCEL-Server. 

The evaluation parameters ca 

defined for immediate as well e 

server evaluation to meet your 

vidual requirements: 

• Machines (individual or grc 

• Periods 

• Evaluation functions: 

Jobs (via job number) 

Operations 

Staff 

Quantities 

Production period 

Reasons for interference! 

Tools 

• Texts and data for the head 

the result tables 

• whether the evaluation is td 

implemented daily, 

weekly or monthly 

• which shifts are to be 

examined. 

Immediate evaluation 

Immediate evaluation by Prismc 

CEL is recommended if the c l 
information requirements excee 

status and history displays by 

ma Ml. Here any evaluations arl 

plemented quickly and displayi 

clear lists. 



Prisma E X C E L Evaluations 

•mated evaluat ions 

Prisma EXCEL-Server carries 

cyclical evaluations. Depending 

ie information required by the 

Dus execut ive management 

s of a company, a selection of 

nachine and job data and their 

jation period is programmed in 

Donfig program. An interval in 

h the evaluation is to be regular-

ovided is also se t These set-

are programmed in configurati-

^risma EXCEL-Sen/er automat-

carries out the configurations, 

erates in the background and 

rates text files containing the 

bation results. These text files 

3 0 read into Microsoft Excel or 

standard programs and then 

lically edited. 

DLoG Prisma EXCEL-Server 
pic View Configuration Extras Help 

4 ^ 
QQ 

Configurations: 

F : \ M B X E N G \ E V A L U A T 5 . C F G 
F . - \ M B X E N G \ E V A L U A T 6 . C F G 
F : \ M B X E N G \ E V A L U A T 7 . C F G 
F A M B X E N G ^ E V A L U A T 8 . C F G 

•active: 

F H M B X E N G \ E V A L U A T 1 . C F G 
F . - \ M B X E N G \ E V A L U A T 2 . C F G 

f ' i F A M B X E N 6 \ E V A L U A T 3 . C F G 
F A M B X E N G \ E V A L U A T 4 . C F G 

For Help, press F1 

Prisma EXCEL-Server: Configurations are activated and then automaticaily 
carried out cyclically. 

single Drag'n Drop • and 

l / thing is done automaticai ly 

^rry out the configurations regu-

it is necessary to simply place 

b in the Prisma EXCEL-Server 

J so-called active list. 

en/er automatically carries out 

valuations defined in the confi-

ions and generates result files 

S-Excel or other spreadsheet 

ams. 

Your advantages: 

• You determine an evaluation 

only once by creating the 

configuration. The regular im

plementation of evaluating is 

then carried out automatically. 

• You are automatically 

provided with the evaluation 

results on a regular basis. 

• Short-term and long-term 

evaluations are possible. 

• Routine tasks are automated 

• Evaluation modes, machines 

and t ime periods are selected 

fully flexibly. 

• You are provided with analy

ses of production history, com

parisons of the machines, 

examinations on the effective

ness of various shifts in compa

rison and many more. 

Creating expressive and clear 

charts 

Microsoft Excel offers a variety of 

fijnctions with which evaluation data 

can be visualised and analysed in 

charts and diagrams. Via macros 

identical processes can be recorded 

or p r o g r a m m e d manua l l y and 

executed at any time. 



To improve machine run times 

Weekly Evaluation 30-07-95 2:59 pm 
Machine 1 Milling Machine Cincinnati 

Period KW28-32 
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Production 

Tool Maintenance 

Monthly Evaluation 
Machine 1 Milling Machine Cincinnati 

Period from January till June 1995 
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Machine productivity at one 
glance 
The weekly and monthly evalj 

of a machine - that is one 

easiest exercises for the eval 

team Prisma EXCEL and Mic 

Excel! Prisma reliably and c 

evaluates, MS-Excel offers hig 

formance visualisation tools t 

play the data. 

The eight key machine mes 

are displayed in their percent* 

occurrence in the diagram, 

clear overview of the machinj 

ductivity is given, providing a n 

decision basis for improven 

The information derived in thi 

serves simultaneously as solic 

for investment decisions or fc 

gramming suitable mainter 

tools for the individual machin 



Evaluating order and quantity-related data 

° 1 EVALU_1^LS m ^ 

C D 

Day p r o t o c o l 02 :15 :1996 
2 : 
3 Produced orders by day with parts/rejects and production time 
•4 1. 

1 ^ - i 
-5".- 1 
6 Machine Order No Employee Parts Rejects Production Interference 

T - Cincinnati 1 2625.00 Smith 240 3 09:36 04:48 
Cincinnati 2 2525.12 Turner 620 14 00:00 22:04 

9: Cincinnati 3 2785.30 Williams 120 2 04:48 20:09 
10 Cincinnati 4 2525.12 Summer 460 2 16:19 22:04 

n Cincinnati 5 2779.20 Cross 240 3 19:12 17:16 

-12 Cincinnati 6 2435.12 Jackson 450 2 04:48 22:04 

13 Makino 1 2744.20 Miller 320 12 00:00 09:36 
14 Makino 2 2945.10 Fnday 12 6 14:24 19:12 
15 Makino 3 2435.10 Foster 465 1 09:36 05:45 
16 Makino 4 2534.10 Jones 378 0 02:52 12:28 

17 Le Blond 1 2978.20 Jotinson 284 2 22:04 20:09 

:i8 Le Blond 2979 40 vVeber 270 1 23:02 04:48 

19 Le Blond 2 2876.50 Newman 220 4 05:45 05:45 

20 Le Blond 3 2563.70 Ferber 472 2 11:31 22:04 

21 Le Blond 4 2564.80 vVinterfieid 134 0 12:28 13:26 

22 Le Blond 5 2425.20 .'Xusten 148 1 20:09 17:16 

23 Stama 1 2425.20 Bogavic 121 0 21:07 12:28 

24 Stama 2 2578 40 Zach 156 2 11:31 18:14 

25 Stama 3 2578.40 Tozzi - 144 5 12:28 22:04 

26 Micron 1 2567.80 Field 233 7 02:52 06:43 

27; Micron 2 2451.20 Nils 287 2 10:33 . 02:52 

28 Niles 2663.60 Kustennan 1210 12 17:16 15:21 

29 Maho 2 2653.20 Biehler 35 1 13:26 22:04 

30 Maho 3 7632.60 Stone 43 0 05:45 10:33 

31 Maho 4 5623.50 Berger 32 0 10:33 12:28 

32 Maho 5 2783.50 Postman 45 1 00:57 05:45 

33 Maho 6 4684.70 Theodosio 54 1 23:02 22:04 

34 
\<\< I j • >\\\ ' Moch_Order_Month ^ M nchi n e_0 rd e r ̂  Machme_Product)on^ 

ly report with interesting 

[exible definition of evaluation pe

ers in Prisma EXCEL makes that 

pie: Any number of analyses 

egard to machines, jobs and 

|)yees can be generated, 

hich jobs were performed on 

ie individual machines? 

hich employees processed 

•ese jobs? 

Dw high was production time, 

)w high was interference 

ie? 

• Which quantities were 

achieved? 

• How many rejects were 

produced 

At one glance you will see what the 

job progress was like on the day of 

evaluation, where extreme interfe

rences occurred and which jobs 

were manufactured with high quanti

ties of rejects. 

If the calculated additional producti

on run is not sufficient, an additional 

rework job can be placed. Such a 

statistical basis is also available for 

after-calculation. 



Which employees manufacture which j o b s ? 

j 
EVALU_1.XLS M 

v:;-: (V H 
•r'' Employee Protocol for one month 
2 i i i ; 
3 1 i 
4 1 • t i i 
5 i 1 
6 No Employee Order Machine Parts Complete Hours 

1 Smith. 2412 101 783 08:13:08 
8;= 2 Smith 2322 102 3857 07:56:27 
9 . 3 Smith 7632 103 412 08:07:38 
10 4 Smith 3136 104 2465 08:13:48 
11 c 

•J 
Smith • 5521 101 3657 06:43:07 

12 6 Smith 1245 101 120 04:20:00 
13 7 Smith 2173 102 2634 07:37:38 
14 8 Smith 8231 103 638 08:14:11 
15. 9 Smith 3421 101 3868 07:07:55 
16 10 Smith 2163 102 3863 06:08:11 
17 11 Smith 3312 101 2652 08:20:22 
18 12 Smith 2322 102 3857 06:56:27 
19 13 Smith 7632 103 412 08:07:38 • 
20'' 14 Smith 3136 104 2465 08:13:48 
21- 15 Smith 5521 101 3657 08:43:07 
22 16 Smith 2173 102 2634 07:37:38 
23 17 Smith 8231 - 103 638 06:14:11 
24 18 Smith 3421 101 3868 08:07:55 
25 19 Smith 2163 102 3863 07:08:11 
26' 20 Smith 3312 101 2652 06:20:22 
27: i i i t ! • 
28 Complete number of hours per month: 148:31:42 
29 
30" j 

31. ! ! 
32: 
33 1 1 
34 
MHlKj MKMQch_Order_Month/ WQchine.Ordarry. Mactiine.Prod 4-| | . V r . - : ^ 

Employees and jobs 
For Prisma EXCEL no evaluation 

combination is too complicated. You 

will be informed directly which job a 

certain employee wori<ed on on a 

specific day. 

Evaluation also displays: 

• which machines were 

in operation 

• the rejects and go quantities 

• how long each job was 

wori<ed on 

By calculating the total hour 

month you will see how produc 

the individual employees wc 

exact proof of an employee's a 

is given. 



What happened in production after 8 p.m.? 

<=, 1 EVALU_tJ(LS 
tj 

Day Protocol 03:17:1996 -

2 -".^ 
-. r 

3 Production Time of Machines after 8 p.m. Z 

4 1 i 
I-

rs.: I 

1 6- No Machine 1st Status Duration of Production 

1 -7 - 1 Cincinnati 1 Production 03:58:52 

8 - 2 Cincinnati 2 Production 03:10:38 

9 3 Cincinnati 3 Production 03:55:29 

10 4 Cincinnati 4 Tool Maintenance 00:00:00 - • 
•V 

11 5 Cincinnati 5 Undef. Problem 03:44:42 

12 6 Cincinnati 6 Production 03:51:36 

13 7 Mal<ino 1 Mechanical Fault 00:00:00 

14 8 Makino 2 Setup 00:00:00 

15 9 Makino 3 Mechanical Fault 00:00:00 

16 10 Makino 4 Production 03:56:36 

'1.7 11 Le Blond 1 Production 03:46:30 

18 12 Le Blond Production 03.47:18 1 
19 13 Le Blond 2 Tool Maintenance 03:12.09 

20 14 Le Blond 3 Production 03:45:55 1 
i 21 15 Le Blond 4 Production 03:30:03 

22 16 Le Blond 5 Production 03:20:19 

23 17 Stama 1 Production 03:35:52 •i 
• 

24 18 Stama 2 Setup Intemjpt 00:00:00 • t 

25 19 Stama 3 Setup Intemjpt 00:00:00 • "; 

26 20 Micron 1 Production 03:58:26 -« 

27 21 Micron 2 Production 03:57:54 

28 22 Niles No Material 00:00:00 

29 23 Maho 2 Production 03:58:02 

30 24 Maho 3 Production 03:57:34 

31 25 Maho 4 Tool Magazine 03:04:05 

32 26 Maho 5 Production 03:5249 

33 27 Maho 6 Production 03:5346 V 

34 28 Maho 12 Production 03:52:57 4-

\>\ 
Mach_Order_Monlh / Machine_Order \Machine_Proc||4-) | ' C - '• 

nalysis is possible at any 
lit of time 

possible to precisely reconstruct 

iPy day or any point of time what 

on in production. Do you, for 

§nple, want to know how produc-

i man-less shift 8 p.m. really is? 

roblem! Let Prisma EXCEL sim-

la l cu la te the production time per 

hine and list the machine sta-

transmitted. 

The results of this analysis reveal 

interesting facts: 

• real production time 

• bottlenecks in raw part 

preparation 

• insufficiently prepared tools 

Such information is vital to produce 

more efficiently. Only known weak 

points can be eliminated, and in or

der to be able to manufacture com

petitively, you should under all cir

cumstances make use of the chan

ces such evaluation data offer. 



Prisma 

Technical Data 

Prisma Moduls 

• Prisma Ml 
Current status display and 

Status history 

• Prisma EXCEL 
Configuration of evaluations 

with the Config Program; 

regulariy evaluations with the 

Server Program 

Flexible default settings for 
ADC/MDC-acquisition 
The Prisma setup program gives 

every user the chance to tune 

ADC/MDC-acquis i t ion exactly to 

meet his operating requirements. 

The machine messages to be recor

ded can be defined according to in

dividual requirements. 

Prisma ADC/M DC is flexible and can 

be adapted at any time to modifica

tions occurring in production. This 

flexibility is decisive for the perma

nent success of an ADC/MDC sy

stem. 

System Requirements 
• IBM-compatible PC 486DX 

or higher processor, 
minimum 133 MHZ 

• MS-Windows 95 
(SR 2 or higher) 

• On MS-Windows NT 4.0 
(Build 1381. SP2, or highei] 

• RAM: 
at least 16 MB for Win 95 
at least 32 MB for Win NT 

• Hard disk with 50 MB free 
Memory 

• VGA-Graphic adapter or 
compatible 

• Monitor (Color recommendJ 

• Standard Mouse (Microsoft 
compatible) 

• Parallel printer interface for] 
hardkey 
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