
nexy cria transparência na produção e
montagem.
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Esse ano na Motek , a apresentação do estande da Steute será focada no último sistema
eKanban nexy. Esse sistema foi desenvolvido especialmente para esta aplicação
abrangendo uma rede sem fio estável em todo o chão de fábrica, produção montagem e/ou
separação de pedidos.

 Sensores wireless detectam , por exemplo, contâineres dentro de racks. Eles monitoram
dollies e trens de reboque no "milk run"para pontos de montagem, bem como paletes e
grandes transportadores de carga em "supermercados" para fornecimento interno do
material.
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 Os sinais dos sensores produzem uma visualização completa e digital do fluxo de material.
Eles são enviados por controle remoto primeiro para pontos de acesso e de lá para o Sensor
Bridge que se comunica através de uma interface com sistemas de TI superordinários para
gerenciamento de fluxo de materiais (ERP, PPS, WMS...). O fluxo de informações é assim
ininterrupto, criando transparência desde o fornecimento de peças até o ponto de
montagem.

 Na prática, o reabastecimento de peças gerenciado pela nexy é realmente preciso, evitando
gargaos e/ou excesso de estoque. Os contêineres ou componentes não são registrados
apenas em determinados pontos fixos, por exemplo durante uma varredura automática ou
manual, mas ao longo de toda a rota e também quando "em movimento", por exemplo , em
trens de reboque ou racks móveis eKanban. Além disso, os usuários recebem um conjunto
de dados que permite que o fluxo de material seja melhor controlado e continuamente
otimizado.

 módulos de software pré-configurados estão disponíveis para cada uma das aplicações
individuais dentro da rede sem fio (eKanban, monioramento de dolly transferência de
cargas, de transportadores estacionários, para AGV, controle de luzes...) isso torna a
introdução de um sistema nexy muito mais simples.

 Novas funções e interfaces para o software Sensor Bridge serão apresentadas em
Stuttgart, mas também e principalmente novos componentes de hardware para incorporação
dentro da rede wireless, sensores laser sem fio são capazes de monitorar distâncias longas
e curtas enquanto os recepotres facilitam a integração de indicadores luminosos em
sistemas sem fio.
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