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DYNTELL SOFTWARE
...unde expertiza deschide noi perspective

Soluţia profesională pe nivele opţionale deserveşte orice proces de producţie, indiferent de gradul de dificultate al acestuia.

Puteţi să vă sincronizaţi cu uşurinţă procesele interne, diminuând semnificativ costurile, crescând gradul de utilizare a 
capacităţii, economisind timp şi totodată eliminând stocurile din depozit.

Producţia neterminată, fazele din timpul producţiei, costul de producţie al produselor finite şi semifinite poate fi vizualizat 
oricând începând cu momentul comenzii.

Puteţi urmări producţia şi produsele, respectiv le puteţi regăsi în baza numărului de lot, împreună cu caracteristicile lotului, sau 
chiar şi în baza numărului individual de fabricaţie.

Detectând punctele slabe ale tehnologiei de producţie puteţi reduce pierderile cauzate de rebuturi până la o zecime.

Modulul de producţie şi modulul de asigurare a calităţii este interconectat, fiind utilizat cu succes atât în industria maşinilor cât 
şi în industria alimentară, satisfăcând totodată nevoile industriei farmaceutice.

URMĂRIREA, GESTIUNEA PRODUCŢIEI

Procesele de fabricaţie vor deveni programabile, sigure şi transparente. Sistemul poate fi scalat, configurat şi este flexibil în vederea 
reducerii costurilor, creşterii câştigurilor şi menţinerii competitivităţii.



Gestiunea: deşeurilor, nodurilor de ieşire și intrare a 
producţiei, schimburilor și rebuturilor de setare, 
articolelor de înlocuire și a materiei prime pe magazie, 
materialelor de ambalare

Soldul articolelor, operaţiunilor

Cooperare cu parteneri externi

Sabloane de lucru

Conversia rebuturilor

Analitica comenzilor

Plan de asigurare a materiei prime

Decontarea produs final – materie primă

Mesaje, documente EDI

Postcalculul proiectelor

Planificarea costurilor de producţie

Calcularea preţurilor, pregătirea ofertelor de preţ
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ALTE FUNCŢII ALE PRODUCŢIEI

Certificatele uneltelor şi utilajelor

Inventarierea utilajelor şi uneltelor

Urmărirea mentenanţei uneltelor, 
utilajelor

GESTIUNEA UTILAJELOR ŞI UNELTELOR

Gestiunea stadiului de garanţie

Evidenţa pieselor de schimb folosite

Puncte de service

FUNCŢIA DE SERVICE PENTRU DISPOZITIVE PROPRII SAU DETAŞATE

Calificarea furnizorilor în baza calificării 
materialelor intrate

Definirea punctelor de asigurare a 
calităţii

ASIGURAREA CALITĂŢII
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Gestiunea:

              Materiilor prime critice, specificarea 
              deviaţiilor procentuale

              Produselor secundare

              Numerelor de identificare

              Unităţii de ambalare

Urmărirea pachetelor începute

ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI GESTIUNEA PROCESELOR ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI FARMACEUTICĂ

Plan de producţie și plan pentru asigurarea materiilor 
prime

Analiza proiectelor

Gradul de saturare al proiectelor

Lista de producţie cu imagini

Decontarea operaţiunilor

Raportare în jurnalul operaţiunilor

EVIDENŢE ALE PRODUCŢIEI

Recoltare de probe, data analizei repetate

Evidenţa drepturilor execuţiei operaţiunilor

Carantină

Istoricul utilajelor, echipamentelor, curăţiri, schimbări 
loturi, curăţenii generale

Calcularea solvenţilor/soluţiilor (BOM)

Încărcarea estimativă a producţiei

Eşalonarea producţiei

Soldul capacităţii

Costuri de producţie

Propunere de eliminare

Timpi productivi
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Toate datele relevante vă stau la dispoziţie la locaţia utilizării 
acestora, în format electronic

Flux de informaţii continuu, online, între locul fabricaţiei şi locul 
de planificare al producţiei

Date, utilizări efective ale producţiei, pot fi raportate înapoi 
rapid, comod şi fără erori

Evitarea raportărilor ulterioare, întârziate

Datele care trebuie salvate pot proveni direct, automat de la 
utilajele de producţie

Date de producţie care pot fi analizate imediat, posibilităţi rapide 
de intervenţie

Creşterea eficienţei, productivităţii şi calităţii

Mobil.Dyntell (Producţie) asigură numeroase posibilităţi pentru optimizarea proceselor de producţie care necesită mobilitate între 
punctele de lucru. Software-ul în sine este practic independent de instrument, poate opera pe diferite tipuri de aparate adecvate 
pentru sarcina în cauză.

MOBIL.DYNTELL (PRODUCŢIE)

AVANTAJELE SOLUŢIEI MOBIL.DYNTELL (PRODUCŢIE)

Sistemul poate fi conectat la orice alt sistem de management

Se pot identifica angajaţii prin coduri de bare

Cu ajutorul instrumentelor mobile se pot face raportări în sistem (iniţiere-oprire operaţiune)

Datele înregistrate cu ajutorul instrumentelor mobile permit urmărirea în baza numerelor de lot sau a registrelor: liste de 
rechemare, lista evidenţei originii

Urmărirea utilizării utilajelor, uneltelor, evidenţa mentenanţei planificate şi ocazionale

Se poate realiza gestiunea rebuturilor şi calificarea în baza gradului de autorizare

CU AJUTORUL MOBIL.DYNTELL (PRODUCŢIE) SE POT REALIZA URMĂTOARELE

Industria auto, furnizori din industria auto

Electronică

Fabricaţia de dispozitive

Comerţ

Societăţi de mentenanţă şi service

Producţia de piese de schimb şi componente, de materiale plastice, de utilaje şi 
echipamente
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