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שיפור הפריון 

בזמן אמתהיצור י ניהול חכם של רצפת "ע

י"ע

חן גנוסר
cgenossar@matics.live

mailto:cgenossar@matics.live


אתגרי רצפת היצור
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השבתות מכונה תכופות יעילות ייצורית
נמוכה

שימושיות נמוכה
במכונות

בזבוז גדול של חומרי גלם פסולים גבוה %

פריון נמוך ברצפת הייצור
אפילו מפעלי הייצור הטובים ביותר  “

מהתפוקה  45%מגיעים רק לפריון של 
 ”שלהםהתיאורטית 

ABB CTO

שליטה וניהול מרחוק בסביבה משתנה  
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: מוביל לפריון נמוךבמילים אחרות 

ליחידהמחיר גבוה•

•delivery timeךארו
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?מדוע הפריון נמוך

Procedural Problem

Human Error

Training 
Deficiency

Management
Oversight

Design 
Problems

Equipment / 
Material Failure

24%

23%

15%

20%

9%

9%

תלוי גורם אנושי

תלוי מכונה

תלוי בגורם האנושי70%

תלוי מכונה20%

אחר10%

אחר



:הבסיס הראשוני להצלחת שיפור הפריון

הגדרת יעדי ההצלחה
מעקב-

שיפורם ביצועים בעקביות-
התאמת יעדים לתנאי שוק משתנים-



OEE = יעילות יחידות במחזור* איכות * ביצועים * זמינות

ENERGY-EFFICIENT

Setups & MTBF

ברמת מפעל

ברמת מחלקה

ברמת מוצר

מכונהברמת

ברמת עובד

...(תבנית:למשל)toolsברמת

ע"פקוהחלפתsetupזמני
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?  איך מפעלים מנהלים את רצפת הייצור כיום

ומדידות ביצועים ידנית  EXCEL,בניירתכיום רוב המפעלים עדיין משתמשים 

:אך עדיין חסרים 
o אוטומטיים מדויקיםאיסוף נתונים

o מכל מקום ובכל זמן24/7שקיפות

oחות בזמן אמת"תובנות ודו

oשיתוף פעולה של צוות במפעל

o לפעולה באופן מידיקריאות

כשעדיין אפשר לפתור בעיות ולהימנע מהוצאות מיותרותשיוכלו לנקוט בפעולות מיידיות במהלך המשמרת על מנת ←  



9

R-T-O-Iטכנולוגיית 
Real-Time Operational Intelligent 

Transforming vast amounts of operational data into actionable knowledge that is accessible anywhere, anytime

גישה פרואקטיבית לקבלת החלטות והנעה לפעולה מיידית  

לשיפור הפריון בזמן המשמרתכבסיס 

Operator App Manager App Production Engineer App
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הייצוריהתהליך הוליסטי ושיתופי של ניהול 

Googleהיצור בסגנון ניתוח •
לאנשים הקשורים עימה"מכונה"-בהקשר ליצור במכונה בין ה WhatsAppקבוצתית כמו תקשורת •
לנייד בזמן אמת –כולל הודעות לפתרון בעיות וקריאה לפעולה התראות •

אמתובזמן באופן דינמי -פשוטות לשימוש אפליקציות •
•Plag & Playוהשקעה ראשונית מינימלית להתקנהופשוטענןמבוסס!

-Operation Technology
אט פנים ארגוני'צ

משימותניהול 

אנליזה בזמן אמת 

אמתהתראות בזמן 

אוטומטי  איסוף נתונים 

ומדויק זמן אמת
,ומתכוניםמוצרים,מכונות)

(...IIOT,עובדים,תקןזמני

Real time production journey management 

24/7נראות ושקיפות 

ובכל זמןמקום מכל 

ניהול רצפת יצור

בזמן אמת
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העצמת הגורם האנושי
סייען דיגיטלי לבעלי תפקידים שונים ברצפת היצור

מפעילים םמתכנני טכנאים ותחזוקהתאיכואנשי

הנגשת המידע הדרוש
בידיים הנכונות

בזמן הנכון

בהקשר היצור הנוכחיהכל, שיתוף פעולה לניהול ומעקב אחר העבודה, מכל מקום ובכל זמן, חיבור הצוות שלך

מנהלים
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.

ופעולה חכמה בזמן אמת החלטה 

24/7בזמן אמת איסוף נתונים ונראות –שקיפות

אמת לידע בזמן AIתובנות מבוססות data drivenלהפוך –תובנות

לפעולהוקריאות 

מקום  מאפשר לצוותים שיתוף פעולה בכל -שיתוף ידע 

המשמרת פעולות מיידיות במהלך -פעולה בזמן אמת 

Operator App Manager App
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צעדים לשיפור הפריון והעלאת הרווחיות-לסיכום 

( ואיכותביצועים , זמינות)OEEהגדרת יעדי ה -

כלים ותבניות, עובד, מוצר, מכונה, מחלקה, ברמת מפעל-

:שימוש בפלטפורמה דיגיטלית לשם-

איסוף  על בסיס תמונת מצב עדכני על רצפת היצור בכל רגע נתון מכל מקום קבלת -

.ואנליזה מבוססת מידע בזמן אמת

.מושכלות בזמן אמתהחלטות מיקוד בעלי התפקידים לקבלת -

.הנעה לפעולה מיידית בזמן אמת  -
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Thank You

:נוסףלמידע
רחן גנוס

cgenossar@matics.live
054-9936290  

ww.matics.live

Be Proactive, Be Productive
Let’s work together!

mailto:cgenossar@matics.live
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Matics has built an innovative 
and robust in-cloud platform to 

digitize and manage production 
floors in real–time, delivering 
significant bottom line 
improvements to its customers. 

OEE 85%

65%

90%

Cycle Time 

Good units 

FAST. PROVEN. ESSENTIAL.


