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PENKO BCS management informatie systeem
U wilt de processen in uw bedrijf beheersen: vanaf de binnenkomende goederen via de interne opslag, uw voorbewerking, de
meng-, doseer- en kookprocessen, de kwaliteitscontrole en het verpakken tot en met de verzending van uw gerede producten. De
verschillende productie opdrachten kunt u centraal ingeven en bewaken. Tijdens uw processen wordt alle gewichtsinformatie voor u
verzameld en overzichtelijk gepresenteerd. Zo heeft u uw planning volledig in de hand, voorkomt u foute mengsels en weet u precies
wat overal gebeurd.
Management informatie systeem BCS (Batch Control System), gereedschap voor uw:
•
technische dienst
•
controle van de voorraad grondstoffen en gereed product
•
productieplanning
•
productiecontrole
•
laboratorium en kwaliteitscontrole

Gereedschap voor uw technische dienst
De technische dienst is verantwoordelijk voor de goede werking van uw productieapparatuur. BCS maakt deze taak eenvoudiger
door een direct overzicht van alle instellingen, de statussen van aansturingen en terugmeldingen, enzovoort. Zo ziet u bij ongewenste
bedrijfsomstandigheden waar de schoen wringt.

PENKO Systeem Beheer

water

additive

U overziet uw instellingen:

cement 1 cement 2

Digitale zowel als analoge ingangen en uitgangen met een cross
reference voor gemakkelijk storingen zoeken
Merkers per instrument/besturing
Capaciteit voor maximaal 100 indicators (zowel fysiek aanwezig als
software matig gegenereerd), 900 externe registers waarvan 100
floating point per instrument /besturing
Meerdere recepten per afloopprogramma
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Gereedschap voor controle van uw voorraad grondstoffen en uw product
Weten wat u op voorraad heeft en waar het zich in uw bedrijf bevindt. BCS geeft u het antwoord. Zo kunt u uw inkoop optimaal
plannen en binnenkomende grondstoffen naar de juiste locatie dirigeren. Ook weet u wat er is gefabriceerd. U hebt geen tekorten
meer, en ook te grote voorraden komen niet meer voor.

PENKO Voorraad Beheer

Het beheer van uw voorraad grondstoffen en gereed product met:

Het toekennen van een lot nummer, na controle bij binnenkomst
Het bijboeken van binnenkomende grondstoffen
Voorraadcontrole op basis van de naam van de grondstof, het lot
nummer en de locatie; het lotnummer wordt achteraf getoond in
het batch rapport
Aftrekken van verbruikte grondstof
Batch registratie inclusief alle relevante gegevens zoals de
componentnamen, gewenste en werkelijk gedoseerde gewichten,
lot nummers, mengtijden, temperaturen enzovoort
Het totaliseren van het gerede product per recept, chargenummer,
lotnummer en de voorraadpositie

Gereedschap voor uw productie planning
U weet wat u verkocht heeft en wanneer het de deur uit moet. Met BCS wordt de planning eenvoudig. Doordat u zelf in het recept
de batchgrootte bepaalt en vervolgens het aantal charges vaststelt, houdt u volledige controle over uw productie.

PENKO Verwerken van Opdrachten

U plant uw productie met:

Het, per dag, agenderen van productieopdrachten
Een overzicht van de benodigde grondstoffen met een opgave van
eventuele tekorten
Het blokkeren van de start wanneer de voorraad grondstoffen
onvoldoende is
Formuledeling; voor een kleinere batchgrootte worden, binnen de
aanwezige weegvermogen(s), de gewenste gewichten automatisch
aangepast
Een variabele receptvolgorde. U selecteert alle receptafhankelijke
functies in de door u gewenste volgorde. De programmaafloop
wordt vervolgens automatisch aangepast
Het, na de genoemde bewerkingen, overzenden van
programma’s met de bijbehorende recepten vanuit BCS naar het
besturingssysteem
Vervolgens het, zo nodig per productielijn, starten en stoppen van
de besturing(en)

PENKO BCS

Gereedschap voor uw productie controle
Tijdens de productie wilt u weten wat er gebeurd en hoe de bezetting van uw machines is. BCS biedt u dit alles en meer. Zo kunt u de
efficiëntie verbeteren en voorkomt u stress. Bovendien neemt u stagnaties direct waar, zodat u adequaat op kunt treden.

PENKO Voortgangscontrole

Directe monitoring: u volgt de afloop van het productieproces
stap voor stap, met:

Batch registratie inclusief alle relevante gegevens zoals de
componentnamen, gewenste en werkelijk gedoseerde gewichten,
lot nummers, mengtijden, temperaturen, enzovoort
Variabele correctie recepten: Na een controle kunt u met behulp
van een correctie recept uit de bestaande receptonderdelen in
willekeurige volgorde een aantal handelingen ingeven en laten
uitvoeren. Dit recept voegt u, met behulp van het ordernummer,
samen met de oorspronkelijke batch
Commentaren. Tijdens of na de productie kunt u aanvullende
informatie, zoals alarmsituaties, handmatige correcties en
dergelijke, aan de rapportage toevoegen
“Online” overzicht van de voortgang van uw productie doordat u
met uw BCS systeem direct de schermen van uw besturingssysteem
kunt controleren

Gereedschap voor uw laboratorium en kwaliteitscontrole
Het laboratorium is verantwoordelijk voor de controle van grondstoffen, halffabrikaten en gerede producten. Aanpassen van de
receptuur bij wisselende grondstoffen eigenschappen is met BCS gemakkelijk. Dankzij de tracking en tracing faciliteit ziet u waar, hoe
en welke afwijkingen zijn ontstaan zodat u trefzeker correcties uit kunt voeren.

PENKO Kwaliteitscontrole

Aanpassen van de receptuur, controle op de kwaliteit van uw
productie en, zo nodig, correctie met:

Het na controle bij binnenkomst van grondstoffen het vrijgeven
hiervan en het toekennen van een lot nummer
Batch registratie inclusief alle relevante gegevens zoals de
componentnamen, gewenste en werkelijke gedoseerde gewichten,
lot nummers, mengtijden, temperaturen, enzovoort
Analyse faciliteiten
per batch: terugzoeken van de gedoseerde grondstoffen met
gewicht en lot nummer.
per grondstof en lot nummer: terugzoeken in welke batches en
met welke gewichten deze grondstof verwerkt is
Variabele correctie recepten: Na een controle kunt u met behulp
van een correctie recept uit de bestaande receptonderdelen in
willekeurige volgorde een aantal handelingen ingeven en laten
uitvoeren. Dit recept voegt u, met behulp van het ordernummer,
samen met het oorspronkelijke recept

Source: Kelderman Bouw

Certificaten
PENKO stelt hoge eisen aan haar producten en product prestaties om te verzekeren dat zij voldoen - en zelfs
- de metrologie richtlijnen overtreffen. Met ingang van 2016 is PENKO ISO9001 gecertificeerd, waardoor de
kwaliteit van ons werk de officiële stempel van goedkeuring heeft. Aanvullende certificaten zijn op aanvraag
beschikbaar. Alle PENKO instrumenten worden geheel in eigen beheer
ontwikkeld.
PENKO is lid van de Association of Dutch Suppliers of Weighing Equipment (VLW) en vertegenwoordigd
in de European Weighing Association (CECIP).
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