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System do zarządzania w branży poligraficznej

EntePrinthouse

specjalizowana wersja systemu do zarządzania
JEDNA Z NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWYCH OFERT NA POLSKIM RYNKU BRANŻY
POLIGRAFICZNEJ: ENTE PRINTHOUSE – NOWOCZESNY I PROFESJONALNY SYSTEM
INFORMATYCZNY DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ.
W firmach opierających swoje działanie na produkcji bardzo istotną rolę odgrywa
optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, realizacja zleceń w ustalonym terminie,
a także utrzymywanie wysokiej jakości produktów. Sposobem na skuteczne i efektywne
zarządzanie firmą produkcyjną jest wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania,
dzięki któremu możliwy jest wzrost wydajności maszyn, kontrola produkcji, redukcja
kosztów oraz ograniczenie ilości odpadów wytwarzanych podczas całego procesu
produkcyjnego.
Zaletą naszego systemu EntePrintHouse jest połączenie dwóch wersji: desktopowej i
dotykowej, umożliwiającej pełną integrację etapu planowania zadań i ich rozdzielenia
oraz etapu samej produkcji. Funkcjonalność ta pozwala na pełną kontrolę procesu
produkcyjnego na wszystkich jego etapach, począwszy od planowania zadań, wydania
materiałów, przez sam proces produkcyjny, kończąc na dostarczeniu gotowego produktu
do określonego magazynu i wydrukowaniu raportów. Dodatkowo system umożliwia
precyzyjne zaplanowanie oraz rozdysponowanie zadań dla pracowników oraz
optymalne wykorzystanie maszyn.

Korzyści z wdrożenia systemu EntePrinthouse
 Usprawnienie pracy
 Zapewnienie pełnej i efektywnej kontroli nad procesem produkcji
 Wsparcie procesu produkcji już na etapie planowania
 Usprawnienie procesu rejestracji poszczególnych sekwencji produkcji
 Śledzenie partii produkcyjnych na każdym etapie procesu
 Podniesienie jakości i organizacji pracy
 Szybką realizację zamówienia
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Funkcjonalności systemu
 Prosty interfejs doskonale dopasowany do procesu produkcji
Interfejs uruchamiany jest na komputerze użytkownika lub może być obsługiwany
za pomocą paneli dotykowych.
 Kompleksowe wsparcie dla zarządzania procesem produkcyjnym
System sprawnie zarządza harmonogramem produkcji a także poszczególnymi jej
etapami.
 Wzrost wydajności pracy, maszyn i urządzeń
Aplikacja w sposób zaplanowany i kontrolowany pozwala na rejestrowanie
informacji dotyczących wydajności i czasu pracy oraz parametrów maszyn
i urządzeń wykorzystywanych do procesu produkcji.
 Możliwość ewidencji odpadów produkcyjnych
System zbiera dane dotyczące ilości odpadów powstałych przy określonym zleceniu
produkcyjnym.
 Pełną rejestrację i kontrolę materiałów i surowców
Kluczową funkcją oprogramowania jest kontrolowanie, z jakich komponentów
i surowców składa się realizowane zamówienie oraz ich odpowiedni dobór.
 Rejestracja i kontrola parametrów produkcyjnych
System umożliwia monitoring i kontrolę procesu produkcji w czasie rzeczywistym.
 Skuteczną gospodarkę materiałów
Oprogramowanie stwarza możliwość efektywnej gospodarki i zarządzania
materiałami/surowcami/produktami w pomieszczeniach magazynowych jak
i w czasie produkcji.
 Etykietowanie towarów
System umożliwia znakowanie towarów odpowiednią etykietą wraz z kodem
kreskowym celem ich identyfikacji.

Oferta naszych rozwiązań
Wdrożony przez nas system informatyczny stanowi idealne narzędzie integrujące wiedzę z
zakresu produkcji, zarządzania oraz najnowszej technologii i znakomicie znajdujące
zastosowanie w przedsiębiorstwach z branży poligraficznej.
Nasze działania obejmują analizę i identyfikację potrzeb Klienta. Wraz z projektem
dostarczamy oprogramowanie, niezbędne urządzenia potrzebne do funkcjonowania
aplikacji a także zapewniamy fachową opiekę autorską nad oprogramowaniem.

UMÓW SIĘ Z NAMI NA SPOTKANIE, SPRAWDŹ NASZ PRODUKT!
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