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Bühler

Sistema de Execução
de Manufatura

Mercury MES

Para a indústria de processamento de
grãos

Innovations for a better world.

Manufacturing Execution System.
Mercury MES.

Soluções em Automação Bühler
Controle suas operações, molde seu negócio.

Processos de produção eficientes, produtividade máxima e segurança superior são
essenciais no processamento de grãos para produtos de alta qualidade. Para ser
bem-sucedido em seu setor, você deve ser capaz de contar com fábricas que ofereçam o máximo de tempo em atividade e ótimo desempenho. Soluções personalizadas de automação auxiliam suas operações e aumentam sua eficiência.

TOTALMENTE
AUTOMATIZADO

ORIENTADO PELO
OPERADOR
CONDUZIDO PELO
OPERADOR
Solução profissional
•

Visualização da planta

•

Configuração de parâmetros
básicos
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Solução avançada
•

Gerenciamento de trabalho e
receita

•

Tendência para valores do processo

•

Gerenciamento de alarmes e incidentes

•

Suporte remoto

Solução definitiva
Funções MES escalonáveis:
•
Interface com o ERP
•
Monitoramento de qualidade on-line
•
Segurança e Validação
•
Estatísticas

Manufacturing Execution System.
Mercury MES.

Mercury MES.
Mais que automação de plantas.

O Mercury MES auxilia você a controlar e visualizar os seus processos de uma forma simples e intuitiva. Ele também permite
uma troca de informações contínua em todos sistemas envolvidos no processo de produção. Os fluxos de trabalho podem ser
otimizados graças à comunicação entre o ERP, controle de qualidade, manutenção e outros sistemas. A disponibilidade de
dados e o feedback em tempo real permitem uma tomada de decisão inteligente, aumentando o desempenho de moagem e a
produtividade. O Mercury MES é baseado na web, portanto adaptável e acessível em qualquer dispositivo. Além disso, é a
espinha dorsal dos serviços digitais que aumentam sua lucratividade por meio de novas percepções e informações inteligentes.
Integração
Mobilidade

Mercury MES
Sistema de Execução de
Manufatura
Gerenciamento do processo
Controle de processo e
planejamento das sequências,
incluindo rastreabilidade total.

IoT

ERP

Gerenciamento de dados

Análise de desempenho

Coordenação da produção

Coleta e gerenciamento

Consolida dados para calcular os
principais indicadores de desempenho (KPIs).

Troca de dados em tempo real entre o ERP e a produção.

Gestão da qualidade

Gestão de manutenção

Monitoramento do processo,
estatísticas e relatórios on-line.

Planejamento da manutenção
preventiva com o ProPlant. Gerenciamento de alarmes e incidentes.

central de dados.

Gerenciamento do usuário
Atribuição de diferentes
níveis de autorização.
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Mercury MES.
Transparência traduzida em eficiência.

A transparência é a chave para proporcionar maior eficiência e produtividade
para a planta. O Mercury MES auxilia
com uma interface de usuário bem organizada e coleta central de dados.
Eficiência através da integração perfeita do sistema
A coleta e o gerenciamento central de dados aumentam a eficiência em diferentes níveis:
Produção
A troca de dados em tempo real com o ERP permite uma
carga de trabalho balanceada e um planejamento de produção aprimorado. Os processos são roteados e sequenciados da melhor maneira possível.
A análise de processos e o monitoramento de tendências
detectam anomalias na produção e sugerem medidas
corretivas.
Segurança e Qualidade alimentar
Os processos são monitorados constantemente e todas
as etapas do processo são salvas em uma base de
dados centralizada. Visão geral da rastreabilidade da entrada ao embarque e no sentido inverso com apenas alguns cliques. Ferramentas de estatísticas e relatórios reduzem o trabalho administrativo e estão em
conformidade com as normas e padrões estabelecidos.
Disponibilidade
Notificações de alarme e identificação simplificada de incidentes ajudam a minimizar os tempos de inatividade. A
integração dos sistemas de gestão de manutenção,
como o ProPlant da Bühler, possibilita a manutenção proativa.
Gerenciamento de energia
O monitoramento do consumo de energia serve para otimizar o uso de energia com o objetivo de evitar picos de
potência e reduzir custos. O Mercury MES proporciona
economia de energia monitorando plantas e processos
(por exemplo, ar comprimido) e condições da instalação.
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Facilidade de uso
A interface de usuário intuitiva do Mercury MES fornece controle de todas as funções e configurações. Como resultado,
os operadores podem intervir rapidamente nos processos de
produção, se necessário. Com anos de experiência em automação de moagem, o sistema é otimizado para um controle
suave. Com uma visão geral da fábrica personalizável, você
decide quais informações são relevantes para você.

6

Manufacturing Execution System.
Mercury MES.

Tome decisões de negócios inteligentes
baseadas em informações integradas e atualizadas.

O sistema MES baseado na web é adaptável e totalmente funcional em vários dispositivos em rede segura. Serviços digitais
adicionais permitem o monitoramento da planta em tempo real, de qualquer lugar a qualquer momento. As informações de gerenciamento sobre o rendimento ou outros parâmetros de eficiência tornam possível a avaliação comparativa entre os locais de
produção, fornecendo assim a base para decisões de negócio inteligentes.
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Bühler - automação 360°.
Tudo de uma única fonte.

A Bühler Automation é o seu fornecedor completo, integrando hardware, software, gerenciamento de projetos e suporte. Assim,
você pode se concentrar em seus negócios enquanto otimizamos seus processos.
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Atendimento ao cliente
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A Bühler Automation fornece o essencial para serviços digitais adicionais.
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Serviços Digitais

Fabricação
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&

A instalação e a supervisão elétrica
estabelecem a base para uma automação industrial bem-sucedida.

LL

Instalação e Comissionamento

Treinamento

INSTA

A Bühler é o seu fornecedor completo.

Em todo o mundo o serviço é
prestado 24 horas por dia, 7 dias
por semana. Conte com nossos
especialistas em processos que
fornecem suporte remoto e no local.
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&

Beneficie-se de nosso know-how na
operação e manutenção da planta,
participando dos nossos treinamentos específicos. Online, no local ou
na Bühler Academy mais próxima de
você.

Engenharia

Consultas

A Bühler abrange toda a gama de
gerenciamento de projetos de automação para engenharia elétrica, de
software e hardware.

Obtenha mais informações de nossos especialistas sobre conceitos de
controle de processos, segurança
da planta, segurança e gerenciamento de energia.
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5000

400+

Centros de Competência

Plantas Instaladas

Especialistas em Automação

Nossos especialistas em soluções de
automação estão perto de você.

Com a Bühler, você adquire tecnologia
comprovada, desenvolvida ao longo
de muitos anos para entregar vanta-

Nossos especialistas em automação
entenderão suas necessidades locais
de conformidade e regulamentação,
bem como os desafios específicos do
setor.

gens práticas.

Working with leading automation and equipment partners
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