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mod.MANAGER
Gerenciamento automático das filas de processamento

Linha Software

Fluxo de trabalho 
simplificado



Gerenciar as filas de processamento? 

Uma brisa!

Para cada máquina seu próprio código de processamento

Departamento técnico e mod.MANAGER
Integração bem sucedida graças ao Sistema Libellula

Entre a principal particularidade do mod.MANAGER não é a sua capacidade para lidar com todos os fluxos de carga que se referem 
às filas de processamento na fábrica. O software é projetado para otimizar o fluxo de produção de cada máquina ferramenta única, 
maximizando os resultados e otimizando os custos operacionais.

A integração entre o módulo Manager e o Libellula.VISIO permite ao departamento técnico monitorar 
constantemente os caminhos produtivos disponíveis, sugerindo também alternativas, recuperando dados 
automaticamente para cada máquina e transferindo-os em dados em tempo real para o operador

O departamento técnico da empresa será capaz de avaliar se pretende alimentar uma única oficina ou uma 
única máquina, ou selecionar todos os centros de trabalho compatíveis com a produção do mesmo detalhe e 
apenas selecionar a máquina entre as disponíveis no momento da execução

O módulo MANAGER, pertencente ao Libellula Universe, 

permite que cada empresa tenha total controle sobre as filas 

de processamento. Graças à ligação com o departamento 

de produção, o software funciona em estreita ligação com o 

workshop, que está totalmente integrado  com o departamento 

técnico da empresa.

O sistema permite gerenciar e monitorar em tempo real o 

conjunto de cargas de trabalho de cada máquina, encaminhar 

dinamicamente diversos processos e gerenciar, de forma flexível 

e intuitiva, o código n de tecnologia para cada máquina.



mod.MANAGER

Alterar a qualquer momento e em tempo real cada fila de processamento

Organização da classificação do código de execução entre os centros de trabalho disponíveis

Exibição em tempo real do trabalho em andamento e daqueles em fila

Gerenciamento da produção por múltiplas tarefas em múltiplas máquinas compatíveis

Seleção e organização dos processos subseqüentes

Alocação ótima de recursos devido à visão geral das máquinas disponíveis para o trabalho

OTIMIZAÇÃO SUPER EXTREMA:

RESULTADOS MÁXIMOS EECONOMIA

DOS CUSTOS OPERACIONAIS

FACILITA O PROCEDIMENTO

DE EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO

Características técnicas:
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Industrial manufacturing control
Synergy driver for the enterprise

Optimization of business performance
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