
Wprowadzenie
Kontrola produkcji (Wos) to system służący do 
kontrolowania i monitoringu procesu produkcji dla firm z 
sektora obróbki blachy.
 
To narzędzie, które zapewnia pozyskiwanie danych 
bezpośrednio z hali produkcyjnej na temat procesów 
produkcyjnych, takich jak: status zleceń, pracownicy, 
materiały, maszyny, zapasy, itd.

Wszystkie dane z hali produkcyjnej są dostarczane do 
biura w czasie rzeczywistym. W związku z tym w biurze 
pojawiają się poprawne i aktualne informacje.

Lantek Wos instalowany jest na kompuerze PC, 
pozwalając z panelu sterowania wybrać centrum 
robocze/maszynę, którą zamierzamy walidować. 
Dla niektórych maszyn możliwa jest komunikacja 
bezpośrednio z kontrolerem maszyny.

Operator centra roboczego/maszyny posiada wszystkie 
informacje o oczekujących zleceniach, jak również 
informacje odnoszące się do zapasów magazynowych.
 

Intuicyjność
Głównym założeniem modułu Lantek Wos jest łatwe 
i wydajne dostarczenie danych z hali produkcyjnej do 
biura. Ekran aplikacji jest bardzo intuicyjny i ogranicza 

do minimum wprowadzanie danych. Całość jest na tyle 
przejrzysta, że umożliwia swobodne korzystanie nawet 
osobom, które po raz pierwszy mają kontakt z tym 
rozwiązaniem.

Lantek Wos to świetny kompromis pomiędzy łatwością 
używania, a wysoką funkcjonalnością.

Lantek Wos zawiera szereg ważnych informacji 
odnośnie zleceń i operacji produkcyjnych.

Podgląd rozplanowania elementów.•  

Lista zleceń do wykonania wraz z ich statusem.•  
Możliwość zmiany kolejności wykonywania prac.

Informacje o konfiguracji głowicy narzędziowej w • 
przypadku maszyn wykrawają cych.

Kody CNC poszczególnych nestingów.• 

Informacje odnośnie elementów: użytkownik • 
może sprawdzić każdy element użyty w nestingu, 
jego ilość, długość, szerokość, przynależność do 
zlecenia.

Poszczególne procesy i czasy pracy maszyn.• 

Graficzny i intuicyjny wykaz operacji i statusu • 
prac.
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Monitoring i walidacja 
procesów produkcji
Dzięki pełnej integracji z systemem CAD/CAM Lantek 
Expert i systemem nadzoru produkcji Lantek 
Manager pozwala kierownikowi produkcji podejmować 
właściwe decyzje odnośnie obciążenia zleceniami 
poszczególnych centrów roboczych i maszyn.

System pozwala kontrolować rzeczywisty czas operacji, 
podgląd nestingu, walidację zleceń. Operator ma 
możliwość wyświetlenia kluczowch informacji w celu 
zatwierdzenia oczekujących i przydzielonych prac. 

Zarządzanie magazynem
System umożliwia użytkownikowi wskazanie arkusza 
blachy, który zostanie wykorzystany dla danego procesu 
cięcia, zawsze zachowując historię wykorzystania 
arkusza. Stan magazynowy zostanie zaktualizowany. 
Wycięte arkusze zostaną ściągnięte z magazynu, a w 
ich miejsce zostaną zarejestrowane uzyskane elementy 
oraz utworzone odpady użyteczne.

System umożliwia również wprowadzenie informacji 
odnośnie elementów, które zostały utracone w 
procesie produkcji (np. błąd w paleniu/wykrawaniu) w 
celu płynnego zarządzania procesem produkcji oraz 
kontrolą jakości.

Wzrost produktywności
Przy pomocy Lantek Wos wszystkie dane są 
natychmiastowo rejestrowane, co czyni system 
niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania 
decyzji.

Używanie papierowej dokumentacji ograniczone jest 
do minimum.

W skrócie, system wpływa na optymalizację produkcji i 
ograniczenie jej kosztów.

Lantek Wos: 

 •	 Monitorowanie i walidacja procesów produkcji

 •	 Intuicyjność

 •	 Czytniki kodów kreskowych

 •	 Zarządzanie magazynem

 •	 Wzrost produktywności

 •	 Koszty rzeczywiste

“Najważniejsze to wiedzieć 
co dzieje się na produkcji 

oraz podejmować właściwe 
decyzje w oparciu o 
rzeczywiste dane.”
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