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dla przemysłu



Hutnictwo i odlewnictwo

Śledzenie procesów produkcji

Kontrola jakości wytopów
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Chemia budowlana

Tworzenie nowych receptur

i zarządzanie nimi w punktach sprzedaży
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Audyt jakości i  BHP z adnote

Łatwe wdrażanie metod Kaizen i 5S

Kontrola bezpieczeństwa i jakości pracy



Co zyskujesz z Omnis
Dokładna analiza twoich potrzeb

Rozwiązania w technologii chmurowej

Nowoczesna hybrydowa architektura

Integracja z twoimi obecnymi systemami

Wymiana informacji przez SOA

Możliwość wprowadzania zmian na każdym etapie

Szkolenia, opieka powdrożeniowa

Szybkie wdrożenie, niskie koszty
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Hutnictwo i odlewnictwo
śledzenie procesów produkcji

Rejestracja przesunięć materiału w całym procesie produkcji

Rejestracja zdarzeń dla poszczególnych partii materiału

Rejestracja wagi produktu

Rejestracja informacji z badań jakościowych

Automatyczne wyliczanie zajętości lokalizacji
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Analizy spektrometryczne

Import/eksport danych ze spektrometrów

Śledzenie i rejestrowanie procesów i pomiarów

Integracja z systemami hutniczymi, ERP

Integracja z urządzeniami mierniczymi i systemami sterującymi

Generowanie i wydruk karty wytopu
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Hutnictwo i odlewnictwo
Elektroniczna Karta Wytopu
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Klient dostarcza:
Dane  źródłowe 
do wyświetlania 

i archiwizacji
Karta wytopów Baza danych 

Omnis Karta 
Wytopów

Archiwizacja

Wydruk

System  
hutniczy

Spektrometry
.txt .xml

Baza 
danych

WYDRUK
10” przed 

zakończeniem 
zmiany roboczej

ARCHIWIZACJA

Normy ISO

Elektroniczna Karta Wytopu 



www.omnis.pl

Tradycyjna karta wytopu
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Elektroniczna Karta Wytopu Omnis
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Elektroniczna Karta Wytopu Omnis

Karta  automatycznie 
pobiera dane systemów 
hutniczych i spektrometrów,  
lub inne źródło

Operator może dopisać  
ręcznie parametry
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Elektroniczna Karta Wytopu Omnis



Co zyskujesz?

kontrola nad 
procesami 
produkcji
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eliminacja
papierowej

dokumentacji

kontrola
zgodności
z normami

kontrola
jakości



Produkcja receptur

Integracja ze spektrofotometrami (Datacolor, Colibri, inne)

Sterowanie dyspenserami

Dystrybucja i zarządzanie recepturami

Zbieranie informacji handlowych od partnerów
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Chemia budowlana
obsługa procesu barwienia
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Użytkownik

Import receptur 
z pliku

Replikacja/ 
synchronizacja

Replikacja/ 
synchronizacja

Moduł 
udostępniania 

receptur Moduł dla 
partnerów

Baza danych SQLite
1. Receptury
2. Historia 

dozowań
3. konfiguracja

Wydruk 
etykiet

Sterowanie F&F

Dozowanie
Czyszczenie

Poziom pigmentów
Rejestr maszyn

System obsługi procesu barwienia



www.omnis.pl

System obsługi procesu barwienia
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System obsługi procesu barwienia



System obsługi procesu barwienia
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Co zyskujesz?

www.omnis.pl

informacje o 
popularności

receptur

nadzór nad 
procesami 
barwienia 

w punktach 
partnerskich

łatwa 
aktualizacja i 
wycofywanie 

receptur

szybka
dystrybucja 

nowych 
receptur



Audyt jakości
i BHP 
z adnote

www.adnote.eu aplikacja adnote



Czym jest adnote?
Adnote to prosta w obsłudze aplikacja 
umożliwiająca dokumentowanie stanu 
miejsca pracy za pomocą fotografii,  
zarządzanie pracą w zespole poprzez 
przydzielanie zadań, automatyczne 
procedury weryfikacji zadań oraz 
generowanie różnych raportów.

www.adnote.eu aplikacja adnote



www.adnote.eu aplikacja adnote

Jak wygląda audyt z adnote?



Konieczna
ponowna
selekcja

Nieodpowiednie
miejsce

1. Przeprowadzający 
audyt zleca poprawki

Poprawki 
wykonane

Jak wygląda audyt z adnote?

www.adnote.eu aplikacja adnote

2. Pracownik znajduje 
miejsce do poprawy 
dzięki danym GPS

3. Pracownik dokumentuje 
wprowadzone poprawki

4. Aplikacja generuje 
raport z audytu
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Co zyskujesz?

automatyczne 
generowanie 

raportów

zlecanie 
poprawek

w trakcie audytu

Optymalizacja 
audytu

i oszczędność czasu

Stała kontrola 
utrzymania 
standardów

Poprawa 
bezpieczeństwa

i wydajności

Szybkie i łatwe 
wdrożenie metod 

Kaizen i 5S



Kontakt
Piotr Jabłoński
pjablonski@omnis.pl
tel. +48 693 870 012

Sebastian Kantor
skantor@omnis.pl
tel. +48 605 500 878
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