
PLEET
Production Line Energy and Efficiency Tracking

Opsamling af energiforbrug, 
stopårsager og beregning af OEE,

gjort nemt og billigt!
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PLEET Et standardsystem med muligheder

Grafisk visning af produktionsstop og OEE

Production Line Energy and Efficiency Tracking

Få et nemt og 
hurtigt overblik over 

produktionsstop.

En løsning, der er lavet til 
jeres krav, behov og ønsker

Hos Vetech Software Solutions har vi 
udviklet en ny og unik software, hvor 
du nemt og billigt kan opsamle alle 

dine årsager til produktionsstop.

PLEET kan på en simpel og intuitiv 
måde visualisere stop i en 

produktion over tid.

På den måde kan en korrekt 
beregning af OEE sikres helt uden 

behov for specialprodukter, men blot 
på en almindelig smartphone eller 

tablet. 

Med den simple og intuitive 
administrationswebside kan man selv 

oprette nye enheder og 
årsager til stop, oprette nye 

operatører på maskinerne og 
indtaste de nødvendige 

oplysninger til beregning af OEE. 

PLEET er en billig måde at få 
opsamlet data omkring 

produktionsstop. Med muligheden for 
at lave automatisk opsamling, er der 

store muligheder for, at 
systemet kan vokse med jeres 

behov.

Læs mere om PLEET på 
de næste sider

Det hele bygger på en standard softwarepakke, der i sin 
basisudgave tilbyder det, som de fleste har brug for. Softwarepakken 
kan nemt og billigt tilpasses til særlige krav eller ønsker.

Basissystemet er illustreret i det grønne område, hvor taktslag kan 
hentes via en digital-udgang fra maskinen. 

De mulige tillægsmoduler er illustreret under basissystemet og her 
ses det, at taktslag også kan hentes fra en styrings-PLC. Læs mere om 
tillægsmoduler til sidst.

Fra administrationswebsiden er der et simpelt og overskueligt 
overblik over den aktuelle produktion og OEE. 

Derudover er der mulighed for at se historiske data over en 
tidsperiode, en bestemt enhed eller evt. operatør.



Direkte integration
til jeres ERP-system
Vi kan integrere direkte til jeres 
ERP og jeres produktionsplan-

lægningssystemer.

For eksempel for at hente 
produktionsordrer og binde data 

opsamlet i PLEET til jeres 
produktionsplan.

PLEET kan interfaces med jeres 
regnskabssystem, så det bliver 

nemt at holde styr på hovedtal og 
have et overblik over, hvad hver 
enkelt opgave koster i energi- og 

strømforbrug. 

Dermed kan du som producent 
dokumentere det reelle 

energiforbrug og omkostning på 
den enkelte opgave og fakturere 

beløbet til kunden.

Monitor på maskinen giver produktionsoverblik

Overblik på storskærm

Et intuitivt layout på monitoren ved jeres linje sikrer et hurtigt og 
sikkert overblik over produktionen. 

Ved et stop kan operatøren nemt efterfølgende vælge den rigtige 
stopårsag, som bliver dokumenteret og rapporteret i systemet.

Overblikket er intuitivt inddelt i farver for stopårsag og tidspunkter 
for stoppet. På enheden udregnes den aktuelle OEE. 

Se status på alle jeres produktionslinjer i realtid. 

De modulopbyggede oversigtsskærme designes til netop jeres behov, 
så de viser de data, som er vigtige for jer på den aktuelle position – 
nemt, simpelt og sikkert.



Power monitor 5 biMåler –
Oversigt over energiforbrug pr. opgave

Et komplet system for alle virksomheder

Ring til os i dag for en uforpligtende og 
uddybende snak om PLEET.

Et unikt og efterspurgt  tillægsmodul er Power monitor 5 Bimåler 
(iEM3255). Tillægsmodulet  opsamler energiomkostninger og 
energiforbrug for hver maskine. Det vil sige, at du kan opsamle og 
registrere data for strømforbrug helt ned til den enkelte ordre.

Dermed kan du som producent dokumentere det reelle energiforbrug 
og omkostning på den enkelte opgave og fakturere beløbet til kunden.

Med dette tillægsmodul bliver PLEET et stærkt redskab, som du kan 
bruge til at effektivisere din produktion, som giver dig et præcist ind-
blik i jeres strøm– og energiforbrug samt hjælper med at sikre 
virksomheden til fremtidens krav om at kunne fremlægge et 
CO2-regnskab over, hvad der er brugt af energi.

PLEET kan installeres i jeres eget serversystem eller fås som en hosted 
løsning. På administrationssiden har du et overskueligt overblik over 
den aktuelle produktion samt stopårsager. På siden kan du selv oprette 
og indtaste alle de nødvendige oplysninger, du skal bruge for at kunne 
anvende systemet optimalt.

Du kan samtidig følge med i realtidsstatus på alle jeres 
produktionslinjer via modulopbyggede oversigtsskærme, som du kan 
placere hvor end det er mest hensigtsmæssigt.

Standardløsningen er et komplet system for alle virksomheder, og 
indeholder opsamling af stopårsager i produktionen, som gør det nemt 
at sikre en korrekt beregning af  OEE uden behov for specialprodukter. 

Med standardlicensen kan du anvende PLEET effektivt fra dag ét. 
Hvis behovet opstår, er det muligt at få udbygget basissystemet med 
skræddersyede tillægsmoduler, der er tilpasset din virksomheds 
specifikke behov. Du kan udvide med følgende tillægsmoduler:

· ERP-interface til Navision
· ERP-interface til Microsoft Dynamics 365
· ERP-interface til e-conomic
· Power monitor til 5 biMåler (iEM3255) se nedenfor
· Ekstra maskine (standardlicensen dækker op til 5 maskiner)
· Ekstra MOXA indgangsmodul.
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Hvem er Vetech?
Vetech Software Solutions har 
igennem mange år løst 
dataopsamlingsopgaver for en lang 
række kunder og industrier i både 
indland og udland.

Med udgangspunkt i den konkrete 
opgave, finder vi sammen med 
kunden den optimale 
løsning ved at udnytte den store 
erfaring Vetech har i 
dataopsamling og præsentation.
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