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Om een krantenproductieproces te kunnen garanderen dat voordelig is en bovendien
technisch vlekkeloos verloopt, verzamelt en analyseert EAE Info informatie, analytische en
statistische gegevens op een optimale manier - een comfortabel systeem voor berichten
en overzichten dat uw actuele drukpersgegevens verzamelt, structureert en analyseert.

Het berichtensysteem
EAE Info slaat alle rotatiepersinformatie
op die relevant is voor zowel productie als
proces. Deze wordt doorgestuurd naar
ieder toepasselijk punt, bijvoorbeeld
een besturingscentrum, Info-werkplek
of PDA (personal digital assistant), of per
e-mail naar een PC. De machinedisplays
worden in overzichtelijke categorieën
weergegeven. EAE Info biedt zo altijd
een overzicht van de actuele status van
de drukpers.
Het
berichtensysteem
werkt
via
één druksectie tegelijk en maakt
onderscheid tussen vier verschillende
soorten berichten:

•
•
•
•

storingen waardoor de pers niet
kan starten
storingen waardoor de pers
automatisch wordt uitgeschakeld
waarschuwingsberichten, bijv. voor
een dreigende storing
algemene informatie
(gebeurtenissen)

Uw voordelen:
•
•
•
•
•

Minimale productieonderbrekingen door preventieve waarschuwingsberichten
Verbeterde productiezekerheid dankzij eventuele waarschuwingsmeldingen voordat zich
storingen voordoen
Comfortabele bediening dankzij zeer specifieke storingswaarschuwingen en
tekstberichten op maat
Uitgebreide productierapportages voor het opsporen van storingen en langetermijndiagnose
Standaard interfaces voor management-informatiesystemen

EAE Info
Info maakt gebruik van preventieve
waarschuwingsberichten; bijvoorbeeld om
op tijd aan te geven dat een inkthouder
binnen vijf minuten leeg gaat of dat de
watertemperatuur gecontroleerd moet
worden. Zo kunt u in actie komen voordat
een mogelijke storing zich voordoet.

De handige EAE Analysetool
afval. EAE Info registreert de gebruikte
papierrollen en de bedrijfsuren van de
rotatiepers.

Door e-mails, sms-berichten en andere
soorten berichten die rechtstreeks naar
de verantwoordelijke experts worden
gestuurd, kunnen zij binnen enkele minuten
ter plekke zijn om een storing te verhelpen.

Gegevensanalyse
Met EAE Info kunnen de geregistreerde
gegevens niet alleen worden gebruikt als
korte-termijninformatie, maar ook voor
de diagnose van terugkerende problemen
op de lange termijn. Denk daarbij aan
herhaaldelijke
papierscheuren
tijdens
bepaalde
productiestappen.
Hierdoor
kunnen de oorzaken van mogelijke standaard
problemen opgespoord worden over de
middellange tot lange termijn (bijv. met
behulp van personderbrekingsstatistieken).

Distributiepunt

Naast
deze
storingsmeldingen,
die
bewust kort gehouden worden, vindt
u in de EAE standaard catalogus meer
gedetailleerde ondersteunende teksten.
De catalogus kan ook worden aangepast
aan de specifieke behoeften van uw
bedrijf. Als extra voordeel kunt u met EAE
Info berichten indelen en bundelen, met
name storingsmeldingen, in bijvoorbeeld
mechanische, elektrische en andere
duidelijk in te delen berichtengroepen.

Berichten selecteren
Niet alle berichten worden automatisch
gegenereerd door EAE Info: Klassieke
berichten, zoals “Laatste plaat” of
“Redactiebewerkingspagina”, verschijnen
niet per se. In die gevallen kunt u met EAE
Info uw eigen berichtenteksten aanmaken,
op de betrouwbare basis van gebruiksklare
berichten in de EAE-catalogus.
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Automatische registratie van
productiegegevens
EAE Info is het centrale punt voor
het registreren en doorsturen van
productiegegevens. EAE Info registreert
wanneer welk product werd geproduceerd;
hoeveel exemplaren, hoe snel en hoeveel

EAE Info is het centrale distributiepunt
voor
drukpersgegevens.
EAE
Info
verschaft gegevens over bedrijfsuren aan
EAE LMS; informeert EAE MaFlow over de
productiestatus, de vereiste rolbreedtes en
papiertypes. EAE Info slaat de complete
database tijdelijk op en draagt deze over
aan het besturingssysteem EAE V.I.P.
Statistic en synchroniseert vereisten met
de producten van de verzending.

Toegang op afstand
Via een Ethernet-netwerk heeft EAE
Info ook toegang op afstand vanaf elke
werkplek in uw drukkerij.

