INSTRUKCJA OBSŁUGI
NARZĘDZIA DO RAPORTOWANIA
WSKAŹNIKA OEE
(Overall Equipment Effectiveness)

Gdańsk, styczeń 2018

CEL ZASTOSOWANIA
Narzędzie służy do codziennego raportowania:
•
•
•
•

Wykonania dziennego produkcji (w tym: spływ godzinowy)
Produktów niezgodnych jakościowo
Przezbrojeń
Strat powodujących nieplanowane przestoje maszyn

Dzięki zebraniu powyższych danych możliwe jest pozyskanie „online” kompletnych informacji na
temat wskaźnika OEE oraz jego składowych.

ZAKRES FUNKCJONALNOŚCI
Przy zachowaniu należytej jakości wpisywanych danych narzędzie umożliwia:
•
•
•
•
•
•
•

Raportowanie „online” powyższych danych przez kilku pracowników równocześnie
Automatyczne budowanie wykresu strat Pareto
Pokazywanie trendu strat w czasie
Wyliczanie wskaźnika absencji pracowników produkcji
OEE dla całego procesu produkcyjnego, jak i dla poszczególnych linii / stanowisk
OEE liczonego wg C/T (cycle time) procesów oraz Takt Time Klienta
Plik umożliwia również tworzenie tabel przestawnych z zakładek, które stanowią bazę
danych, dzięki czemu użytkownik może budować dodatkowe analizy w formie i zakresie
odpowiednim dla jego potrzeb
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1. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO ROZPOCZĘCIA RAPORTOWANIA
Zakres przygotowania zależeć będzie od pożądanej funkcjonalności narzędzia. Patrz rozdział 1.4

1.1. Plik „BazaStrat_i_raportOEE” – dane podstawowe
Przygotowanie danych podstawowych należy rozpocząć od pliku „BazaStrat_i_raportOEE”. Bez
uzupełniania opisanych poniżej danych narzędzie nie będzie działało prawidłowe.
W zakładce zaznaczonej na niebiesko „BazaStandardów” należy przypisać wszystkie normatywne
dane (należy wypełnić tylko żółte komórki) dotyczące:

•

Linii/obszarów i wykonywanych kolejno operacji*
o Należy uzupełnić tylko te operacje, które mają zostać
raportowane; nazwy wyświetlone w kolumnie „liniaoperacja” są nazwami, która będą opisywały zakładki
w pliku „Raport_Strat_OEE”

•

Przezbrojeń – możliwe przypisanie 3 typów: krótkie, średnie,
długie; każdy z typów przezbrojenia odpowiada innemu
czasowi trwania przezbrojenia

•

Optymalnej obsady, ilości maszyn i czasu cyklu C/T [sek/szt]
dla 1 sztuki produktu/półproduktu/elementu
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•

Dostępnego czasu zmiany, pomniejszonego o planowane przestoje (przerwy, sprzątanie, itd.),
standardowej liczby dni
roboczych w tygodniu oraz
średniego zapotrzebowania
klienta
lub
normatywnej wydajności
maksymalnej wyrażonej w
sztukach na tydzień

1.2. Plik „Raport_strat_OEE” – zakładki do raportowania
Każda osoba raportująca musi stworzyć zakładki (lub posiadać odrębne pliki) do raportowania
swoich linii, gniazd i operacji:
•

Należy powielić zakładkę OST_Wzor_OP10 klikając w nią prawym przyciskiem myszy i
wybierając polecenie „Utwórz kopię”

•

Następnie należy zmienić nazwę zakładki. Uwaga! Nazwy zakładek muszą być zbieżne
z nazwami operacji zawartymi w pliku „BazaStrat_i_raportOEE” w zakładce
„BazaStandardów” kolumna C. Dodatkowo chcąc utworzyć zakładkę ostatniej operacji z linii,
gniazda lub jeżeli operacja jest jedyną na danej linii lub gnieździe należy przed nazwą operacji
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umieścić „OST_”. Jest to krytyczne dla prawidłowego tworzenia raportów OEE dla procesu,
gdyż plik z bazą danych rozpoznaje ostatnią operację po przedrostku „OST_”.

1.3. Plik „Raport_strat_OEE” - lista standardowych strat
W utworzonej dla każdego stanowiska zakładce należy wpisać nazwę
operacji. Dzięki temu zredukuje się liczbę pomyłek związanych
z raportowaniem danych dla niewłaściwej operacji (sama nazwa zakładki
jest zbyt mała i niewidoczna na pierwszy rzut oka, by uniknąć pomyłki).

WPISZ NAZWĘ OPERACJI
WYKONANIE
Zmiana
Ilość wyprodukowana dobra
Liczba retestów
Liczba zablokowanych
Liczba osób
nowych
doświadczonych
Liczba przezbrojeń
krótkich - NAZWA C/O
średnich - NAZWA C/O
długich - NAZWA C/O

0

0

0

Dla każdej linii i operacji należy wyznaczyć standardową
listę strat. „Down time” rozumiany jest jako czas awarii oraz
usterki, natomiast „Lost time” jako czas tracony
z pozostałych przyczyn (zwykle przyczyn organizacyjnych).
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UWAGA! Wykres strat w wersji papierowej (patrz: zakładka „KartaStrat-druk”) powinien znajdować
się na stanowisku pracy, gdzie operator będzie mógł na bieżąco raportować wystąpienie strat.
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Brak Zleceń
Pracy

Przerwa

Awaria

Brak Prądu
Skoki
Napięcia

Błędy Lasera
Poszukiwanie
(motor
Brak
cooling,
Materiału
zblokowanie
stołów itp.)

Brak
Programów
Brak ZP

Sprzątanie
"Piątkowe"

Czyszczenie Centrowanie
Soczewki
Dyszy

Wymiana
Gazów

Czyszczenie
Stołu

Zebrania,
Szkolenia

Przekazanie
Zmiany

Przykładowy wykres strat

1.4. Ustalenie zakresu wykorzystania pliku
Nie wszystkie dane muszą zostać zaraportowane, ale wówczas nie będzie możliwe wykonanie
wszystkich raportów, np. wpisanie jedynie strat pozwoli na zbudowanie raportu Pareto strat, ale
jeżeli ilości produkcji nie zostaną zapisane, nie zostanie obliczone OEE.
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1.5. Szybka ścieżka dostępu do „BazaStrat”
W pliku „Raport Strat OEE” w zakładce „Instrukcja” w komórce A13 wprowadź ścieżkę dostępu do
katalogu, w którym będzie znajdował się plik „BazaStrat”. Dzięki temu przyspieszysz wyszukiwanie
pliku podczas zapisywania wyników zmiany roboczej.
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2. RAPORTOWANIE WYKONANIA DZIENNEGO I STRAT
Do zaraportowania dziennej produkcji oraz powstałych w skutek niej strat należy korzystać z pliku
„Raport strat OEE”.
•

Raportowanie wartości

Raportowane są: czas trwania przestojów, zmianę produkcyjną, wykonanie (spływ) godzinowy,
liczbę retestów i zablokowanych sztuk (błędy jakościowe), liczbę osób dostępnych na stanowisku
oraz ilość wystąpień przezbrojenia w podziale na 3 typy.
UWAGA! Nie wszystkie dane muszą zostać zaraportowane, ale wówczas nie będzie możliwe
wykonanie wszystkich raportów, np. wpisanie jedynie strat pozwoli na zbudowanie raportu Pareto
strat, ale jeżeli ilości produkcji nie zostaną przypisane, nie zostanie obliczone OEE.
•

W pierwszym kroku należy kliknąć w przycisk „Włącz wartości”
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•

Raportowanie właściwe - przycisk „Zaraportuj” będzie wykonywał polecenie tylko dla
otwartej zakładki natomiast przycisk „Raportuj wszystko” wykona operację dla całego pliku
(zaraportuje wszystkie zakładki). Operację należy potwierdzić, klikając „Tak”

•

Wybieranie pliku, do którego wartości mają zostać wyeksportowane. Należy wyszukać na
dysku lokalizację pliku z bazą danych, wybrać go klikając myszką, następnie potwierdzić
klikając przycisk „Ok”.
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3. EKSPORTOWANIE DANYCH
Dane eksportują się do pliku „BazaStrat_i_raportOEE” do zakładek:

Straty_Baza –pełna lista strat
Wykonanie_Baza – informacje odnośnie ilości
Spływ_Godz- do obserwacji spływu per godzina

UWAGA! Nazw zakładek nie można modyfikować, wszelkie zmiany wprowadzone do nazw zakładek
mogą spowodować niepoprawne funkcjonowanie pliku.

4. ODŚWIEŻENIE DANYCH
Przed rozpoczęciem analizy danych należy odświeżyć dane klikając w przycisk „Odśwież wszystko”
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5. STANDARDOWE RAPORTY
5.1. Zakładka „ParetoStrat”

Tabela i stworzony na jej podstawie wykres obrazuje łączny czas trwania poszczególnych strat.
Filtry znajdujące się zarówno nad tabelą, jak i nad wykresem, pozwalają na oglądanie zestawienia
w różnych okresach, liniach, stanowiskach, czy typach strat.

Kolejna tabela i wykres z tej zakładki pokazują trend strat na osi czasu. Również i w tym przypadku
możliwe jest filtrowanie z poziomu tabeli oraz wykresu.
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5.2. Zakładka „Pracownicy”

Z powyższego zestawienia można odczytać zaraportowaną obsadę linii produkcyjnej w podziale na
nowych i doświadczonych pracowników. Dodatkowo pokazana jest informacja o braku pełnej
obsady oraz wskaźnik obecności. Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, ten także
posiada możliwość filtrowania z pozycji tabeli i wykresu.

5.3. Zakładka „OEE_T_proces”
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Powyższe zestawienie obrazuje OEE dla poszczególnych linii, kalkulowane według wymaganego
Takt Time klienta. Pokazuje efektywność linii z punktu widzenia rytmu w jakim powinno się
produkować wyroby by sprostać zamówieniom klienta. Filtry pomagają wybrać linię, zmianę, okres,
operację.

Raport różni się od poprzedniego tym, że pokazuje OEE ostatniej operacji z danej linii lub gniazda,
czyli obrazuje finalne OEE tej linii, gniazda.

5.4. Zakładka „OEE_T_CT”
Zakładka jest odwzorowaniem zakładki „OEE_T_proces”. Jedyną różnicą jest fakt obliczania
wskaźnika OEE na podstawie CT analizowanych procesów. OEE wyliczone w ten sposób obrazuje
pełne wykorzystanie danej linii, gniazda, czy procesu.

5.5. Czy plik pozwala na robienie własnych raportów?
Raport oczywiście pozwala na wykonywanie własnych zestawień. W tym celu należy wykorzystać
dane z zakładek:

Na ich podstawie należy stworzyć tabele przestawne, które są przedmiotem zainteresowania.
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6. STATUS LICENCJI
Właścicielem praw autorskich oraz licencji jest LeanQ Team sp. z o.o.
W zakładce „Licencja” w pliku „Raport_strat_OEE” można zweryfikować status swojej licencji.
Po wygaśnięciu licencji:
• przestają funkcjonować makra (nie dokonują się przeliczenia)
• można otworzyć plik i edytować już wygenerowane wykresy

7. CENNIK
Cennik obejmuje nieograniczoną liczbę stanowisk raportowanych w jednej bazie strat.
CENNIK*

Licencja 30 dni

900 zł

Licencja 90 dni

1 500 zł

Licencja 180 dni

1 900 zł

Licencja 360 dni

2 900 zł

*podane ceny są stawkami netto do których należy doliczyć podatek VAT.
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7.1. Modyfikacje (opcja)
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem funkcjonalności naszego oprogramowania
prosimy o przesłanie zgłoszenia z opisem pożądanych modyfikacji na adres
kkamieniecka@lean.info.pl, a prześlemy wycenę.

8. KONTAKT
W celu uzyskania pomocy merytorycznej i technicznej:
Łukasz Gołębiewski
lgolebiewski@lean.info.pl
tel. 509 856 515

LeanQ Team sp. z o.o.
Ul.Kolberga 13
80-279 Gdańsk
tel 58 346 06 77
www.lean.info.pl
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