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PlantMaster PlantMaster é um sistema MES líder para manufatura 
discreta. É uma ferramenta poderosa e extensa, porém 
flexível, que permite aos gerentes alcançar a excelência 
operacional e responder rapidamente às mudanças nas 

condições. PlantMaster PlantMaster está no coração da Indústria 4.0 
e da Smart Factory, oferecendo um conjunto de módulos 
MES com conectividade, armazenamento poderoso e 
comunicação segura.
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Conceito PlantMaster

Rede das máquinas

O PlantMaster PlantMaster suporta redes cabeadas e sem fio para 
conectar as máquinas ao servidor central. As máquinas são 
equipadas com uma das Unidades de Dados da BMSvision 
(veja a próxima página) para coleta de dados automática e 
manual ou vinculadas diretamente ao servidor através de 
sua interface Ethernet.

Conectando locais remotos

PlantMaster PlantMaster suporta a conexão de várias plantas a um 
servidor central. Em locais remotos, as Unidades de Dados 
BMSvision são conectadas ao sistema PlantMaster PlantMaster por meio 
da LAN multilocal da empresa. Um “módulo de consolida-
ção multi-site” dedicado no servidor PlantMaster PlantMaster central 
permite relatórios integrados para todos os sites em um 
único ambiente de relatórios.

Requisitos de sistema

O PlantMaster PlantMaster é baseado em Windows e pode ser instalado 
tanto em sistemas físicos quanto em ambiente virtualizado. 
Aplicativo e banco de dados podem ser executados em 
servidores separados. O banco de dados é orientado a 
Oracle ou SQL. Também serviços de terminal como Citrix 
são suportados.

Integração do sistema ERP

O PlantMaster PlantMaster é facilmente integrado ao sistema ERP do 
cliente. Através de uma interface padrão, os dados de 
pedidos e produtos são transferidos do sistema ERP e 
importados para o banco de dados PlantMaster.PlantMaster.

A funcionalidade de exportação integrada permite um 
upload direto de dados de produção, cronogramas de 
produção calculados, trabalho em andamento e indicado-
res de desempenho do PlantMaster PlantMaster para o sistema ERP.

ERP
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Conectando máquinas ao PlantMaster

Unidades de dados prontas para IoT com Touch Screen
As unidades de dados prontas para IoT DU9DU9, DU11DU11 e DU15DU15 foram projetadas para máxima 
flexibilidade e facilidade de uso ideal. Eles apresentam uma tela de toque colorida e uma 
interface gráfica do usuário e podem ser conectados com Ethernet com fio, com a interface 
de rede sem fio baseada em Bluetooth da BMSvision comprovada ou através da rede Wi-Fi 
do cliente.

A Unidade de Dados registra o tempo de ciclo, quantidade produzida, tempo de execução 
e parada e permite que o operador insira informações adicionais como motivos de parada 
e refugo. Através do display configurável, todos os dados de produção e planejamento 
podem ser mostrados em tempo real.

No DU11DU11 e DU15DU15, os documentos podem ser facilmente baixados do servidor e visualizados. 
Desta forma, documentos de controle de qualidade, dados de configuração, desenhos de 
produção, ... estão disponíveis exatamente onde os operadores precisam deles. Este é um 
passo importante para a “produção sem papel”.

Para conectar máquinas com demandas menores, o DU9DU9 econômico é uma boa alternativa 
para o DU11DU11 ou DU15DU15. O DU9DU9 também é frequentemente usado como um segundo termi-
nal para linhas de extrusão. Neste caso, é instalado um DU9DU9 no lado da extrusora para a 
aquisição de dados de produção e entrada de motivos de parada, e um DU11DU11 no lado da 
embalagem para exibição de instruções de embalagem, entrada de sucata e impressão de 
etiquetas.

Todas as Unidades de Dados, exceto DU2PDU2P, podem ser estendidas com Backup & Recovery, 
permitindo um armazenamento de dados local mínimo de 24 horas em caso de falha do 
servidor ou da rede.

Máquinas IIoT com interface Ethernet ou IIoT
A última geração de máquinas de produção é frequentemente equipada com interface 
Ethernet para comunicação com o host. Essas máquinas podem ser conectadas por meio 
de uma rede Ethernet padrão (cabo UTP5) ou usando a Unidade de Dados DU7DU7 para comu-
nicação sem fio.

O OPCCOnneCtOrOPCCOnneCtOr é uma ferramenta amigável que permite a integração fácil e direta de 
qualquer máquina servidor OPC disponível na rede. Ele foi desenvolvido para suportar a 
interface Euromap 77 para máquinas de moldagem por injeção, mas pode ser configurado 
para fazer interface com qualquer servidor OPC UA sem a necessidade de programação 
extensa, reduzindo assim o investimento total e o custo de propriedade do sistema MES.

WEB-DU: aplicação HMI para várias máquinas
A aplicação WeB-DUWeB-DU é utilizada como HMI para um conjunto de máquinas que estão equipadas com dispositivos headless 
DU2PDU2P ou DU7DU7 para recolha automática de dados (contagem de produção, paragens, ...) ou que estão ligadas através de 
Ethernet. O WeB-DUWeB-DU pode ser implementado em qualquer dispositivo de tela sensível ao toque habilitado para navegador, 
como PC, tablet e smartphone. A BMSvision oferece o WeB-DUWeB-DU incluindo um Touch Panel PC com tela de 15,6”.

DU11DU11

DU9DU9

DU15DU15

DU2PDU2P

DU7DU7
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Visibilidade da produção em tempo real para resposta rápida

Monitoramento de máquina
A ferramenta de análise em tempo real mais importante 
do PlantMaster PlantMaster é o PlantVieWPlantVieW. Neste layout codificado 
por cores da planta, a cor da máquina indica o status da 
máquina ou a condição de alarme.

O usuário pode selecionar o tipo de informação a ser 
exibida. Os “conjuntos de filtros” definidos pelo usuário 
exibem apenas as máquinas que atendem a uma determi-
nada condição, por exemplo, todas as máquinas com OEE 
abaixo de 85%, máquinas que produzem muitos resíduos, ...

Um “clique do mouse” em uma máquina específica ou 
grupo de máquinas abre uma janela com informações 
detalhadas para a(s) máquina(s) selecionada(s).

Relatórios
Todos os dados são armazenados em um banco de dados 
relacional Oracle ou SQL. Por meio de um poderoso 
gerador de relatórios e fórmulas, com relatórios e gráficos 
interativos com seleção de vários períodos, filtragem ad 
hoc, realce ad hoc, os usuários podem definir e configurar 
seus próprios cálculos e relatórios.

A ferramenta de relatórios inclui assistentes para criar 
facilmente todos os tipos de relatórios necessários para 
instalações de produção modernas.

Com o recurso de agendamento de relatórios, os relatórios 
são gerados em horários fixos, após o término do turno, 
etc. e são transferidos para diferentes saídas, por exemplo, 
impressora, pasta de arquivos, e-mail, página HTML.

Gráficos integrados permitem que os gerentes construam 
seus próprios “painéis” personalizados para uma análise e 
avaliação rápida e transparente de todos os Indicadores 
Chave de Desempenho (KPI).
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Análise de dados para melhoria contínua

Painel de gestão (Management Dashboard)
Este módulo permite a apresentação combinada de quais-
quer dados disponíveis em diferentes módulos de software 
BMSvision em um único relatório baseado na web.

Com esta ferramenta, cada usuário pode criar seu próprio 
painel mostrando todos os KPIs importantes em um piscar 
de olhos. Assim, o gestor pode ter todas as informações 
importantes sobre eficiência, qualidade e consumo de 
energia exibidas em tempo real em uma única tela. As 
funções de zoom permitem que ele se aprofunde mais 
detalhadamente, se necessário.

Conexão BI (BI Connect)
Com essa extensão opcional, todos os dados são dispo-
nibilizados para uso em ferramentas padrão de análise de 
negócios, como Qlik Sense e Power BI. Com essas ferra-
mentas, o usuário pode pesquisar e explorar livremente 
todos os dados, dinamizando instantaneamente sua análise 
quando novas ideias surgirem. Visualizações inovadoras 
colocam todos os dados no contexto certo, permitindo 
decisões rápidas e inteligentes.

Eficácia geral do equipamento (EGE)
O PlantMaster PlantMaster inclui todos os elementos necessários para 
o relatório OEE: disponibilidade de equipamentos, desem-
penho e qualidade de produção (rejeições) são coletados 
automaticamente das máquinas. A análise desses impor-
tantes KPIs gera melhorias de eficiência, resultando em 
economias de custos consideráveis.

Com o módulo de “consolidação de vários sites”, os geren-
tes podem comparar os KPIs entre os sites, permitindo que 
as operações aprendam com os melhores desempenhos 
(benchmarking).

tempo disponível

tempo de carregamento

tempo operacional 
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tempo de operação líquido 
(Performance)

valioso tempo de operação 
(Qualidade)
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Gerenciando agendas de trabalho

Agenda de trabalho em tempo real
O PlanBOarDPlanBOarD da PlantMaster PlantMaster permite que você saiba em 
segundos se você pode cumprir as datas de entrega 
solicitadas pelo cliente. Os pedidos podem ser inseridos 
diretamente no sistema ou baixados do sistema ERP.

Com base na situação real da planta, restrições técni-
cas armazenadas no banco de dados, cronogramas de 
manutenção, o sistema ajuda o planejador a encontrar 
a sequência de trabalho ideal. Os trabalhos podem ser 
reagendados por simples operações de “arrastar e soltar” 
no PlanBOarDPlanBOarD. Os trabalhos que estão muito atrasados são 
automaticamente destacados, permitindo que o planeja-
dor tome as ações necessárias para colocar a situação sob 
controle novamente.

Suporte Kanban
Mais e mais fabricantes mudaram do planejamento tradi-
cional baseado em pedidos (push) para o planejamento 
Kan Ban (pull). PlantMaster PlantMaster suporta esta funcionalidade 
Kan Ban.

Na filosofia Kan Ban, os requisitos de materiais ou compo-
nentes são acionados pelo processo que consome esse 
componente. Um “Cartão Kan Ban” é enviado ao centro 
de trabalho que produz este componente. Este cartão com 
código de barras contém o código do produto, ferramenta 
e quantidade necessária. A digitalização deste cartão na 
máquina gera automaticamente um “trabalho de produção” 
no banco de dados PlantMaster.PlantMaster.

Impressão de etiquetas e logística
O PlantMaster PlantMaster também suporta o registro de dados 
logísticos para as embalagens ou paletes produzidos. As 
etiquetas corretas são impressas em tempo real e os dados 
de produção são automaticamente reportados ao ERP.
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EnergyMaster: Gerenciamento de energia

Monitoramento do consumo de energia
Com o módulo energyMaster,energyMaster, o sistema PlantMaster PlantMaster MES 
é ampliado com uma poderosa ferramenta para otimizar o 
uso de energia na planta. Seguindo o princípio de Monito-
ring & Targeting, mapeia os diversos consumos de energia 
(eletricidade, gás, ar comprimido, água, vapor) para análise 
e otimização completas.

Os medidores de energia podem ser conectados às unida-
des de dados nas máquinas e os dados de energia são 
transmitidos ao servidor usando a rede de coleta de dados 
MES. Como tal, nenhum investimento adicional em infraes-
trutura de coleta de dados é necessário.

Relatórios de consumo
energyMaster energyMaster integra-se perfeitamente com o módulo de 
monitoramento e programação PlantMaster.PlantMaster. A combi-
nação de dados de produção com informações sobre 
consumo de energia é um recurso poderoso que permite 
avaliar o componente de energia no custo total de produ-
ção de cada pedido e produto.

Ao definir um Plano de Eficiência Energética com objetivos 
claros, é possível obter economias significativas de energia. 
energyMaster energyMaster é o pacote de software certo para fornecer 
análise e suporte à decisão para ações rápidas de econo-
mia de energia, garantindo um curto tempo de retorno.
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Comunicação na planta

Assinatura digital
O PlantMaster PlantMaster pode ser estendido com um DID (Digital 
Information Display) para comunicação rápida e eficaz do 
desempenho real (OEE), saídas/rejeições, condições de 
alarme, etc. na planta. O software do driver DID permite a 
configuração flexível dos displays, como:

• Dados a serem exibidos 
(selecionável a partir dos itens de dados BMSvision 
PlantVieWPlantVieW).

• Fonte/tamanho/cor do texto.

• Filtro da máquina.

• Intervalo de atualização

Manipulação de alarmes e mensagens
O módulo Events & Alerts compara continuamente parâ-
metros selecionados ou KPIs com limites de exceção 
predefinidos.

Assim que uma “condição de alarme” é detectada, o 
software aciona uma ou mais ações, como enviar uma 
mensagem para o aplicativo MyMesMyMes em um smartphone 
ou para o sMart BraCeletsMart BraCelet, transmitir uma mensagem de 
alarme para a Unidade de Dados da máquina, onde um 
lâmpada pode ser ativada e uma mensagem exibida na tela 
da unidade de dados.

Os “cenários de escalação” podem ser definidos, por 
exemplo, se uma pessoa não reagir a uma mensagem 
dentro de um determinado período de tempo, uma mensa-
gem será enviada para outra pessoa.
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QMaster: Processo Estatístico e Controle de Qualidade (SPC/SQC)

Plano de inspeção e ordem de inspeção
O módulo PlantMaster PlantMaster SPC QMaster QMaster mantém seu processo 
dentro das especificações exigidas para uma ótima quali-
dade do produto e gera a documentação que seus clientes 
exigem para seus programas de garantia de qualidade.

Para cada produto, o gerente de qualidade define o plano 
de controle de qualidade e processo incluindo os parâme-
tros a serem monitorados, a estratégia de amostragem e os 
cálculos a serem utilizados.

Um link com o software de programação PlantMaster PlantMaster garante 
a geração automática de ordens de inspeção no início de 
cada ordem de produção. As ordens de produção cujas 
verificações de qualidade estão atrasadas são automatica-
mente destacadas pelo sistema.

Processamento e relatórios de entrada de dados 
em tempo real
Os parâmetros do processo são coletados automati-
camente usando as Unidades de Dados nas máquinas 
(interface serial ou Ethernet com o controlador da máquina 
ou entradas analógicas), enquanto os dados relaciona-
dos à peça são amostrados diretamente de dispositivos 
de medição, como balanças e paquímetros, ou inseridos 
manualmente por meio de um programa de entrada em 
um PC ou um dispositivo móvel, como um tablet ou smar-
tphone.

O módulo QMaster QMaster SPC/SQC oferece um amplo conjunto 
de ferramentas de relatórios: gráficos de controle para vari-
áveis e atributos, histogramas e cálculos de capacidade do 
processo. Para variáveis, o usuário pode selecionar entre 
X-R, X-S e gráficos de valores individuais. P, NP e gráfi-
cos de Pareto estão disponíveis para atributos. O sistema 
calcula automaticamente os limites de alarme e aviso.
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Rastreamento da matéria-prima ao produto acabado

Roteamento do processo
No módulo “roteamento do processo”, o usuário define 
um roteiro para cada produto ou grupo de produtos. Este 
roteiro descreve todas as etapas do produto necessárias 
para fabricar o produto. Para cada etapa do processo no 
roteamento, é definida a máquina ou estação de trabalho, 
bem como todos os dados a serem coletados.

Os dados de rastreabilidade típicos incluem operado-
res, números de lotes e componentes e parâmetros de 
processo e qualidade a serem documentados.

Durante o processo de produção, o sistema verifica em 
tempo real se todos os dados são coletados e gera um 
alarme (por exemplo, ativar uma lâmpada) caso certos 
dados sejam esquecidos ou inseridos incorretamente.

Relatórios de rastreabilidade
Um poderoso módulo de relatórios oferece relatórios 
para rastreamento progressivo e retroativo por produto, 
componente e matéria-prima e busca de causas em caso 
de reclamações de clientes.

Para cada produto individual enviado, o sistema armazena 
e informa matérias-primas e componentes utilizados em 
cada etapa de produção, parâmetros de processo, resul-
tados de verificações de qualidade e operadores que 
fabricaram o produto.

As informações podem ser recuperadas por até dez anos 
no passado.
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Rastreamento do operador

Logon/logoff
O rastreamento do operador permite que operadores 
diretos e indiretos façam logon/off em uma máquina por 
meio da Unidade de Dados BMSvision. Isso pode ser feito 
de várias maneiras:

• O operador simplesmente digita um número (ID do 
operador)

• Dispositivo de proximidade RFID (leitor de etiquetas)

• Leitor de código de barras

• Leitor CCD

Os operadores podem ser categorizados entre aqueles 
que só precisam fazer logon na máquina (desconectados 
automaticamente no final de um turno) e aqueles como 
supervisores, operadores de qualidade e pessoal de manu-
tenção que precisam fazer logon e logoff.

Relatórios baseados no operador
O software de rastreamento do operador armazena todas 
as informações registradas por código do operador. Rela-
tórios podem ser gerados mostrando produção, refugo, 
tempo de inatividade e eficiências por operador. Ambos 
os componentes de mão de obra direta e indireta podem, 
assim, ser relatados para cada ordem de produção, permi-
tindo uma alocação precisa do custo de mão de obra para 
pedidos e produtos.
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BMSvision

sales@bmsvision.com 
www.bmsvision.com

Belgium: +32 56 262 611

United Kingdom: +44 1254 662 244

United States: +1 704 392 9371

China: +86 21 6044 4208
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