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Objectius dels MES Seminars

En un entorn de canvis constants, el nostre teixit industrial s’ha d’adaptar a temps als
canvis tecnològics que es succeeixen i que impliquen la millora de la competitivitat i
l’adaptació als nous mercats.

Preguntes com:
• ¿On, com, quan i per què s’ha de competir?
• ¿Com i on s’han de realitzar millores a la nostra empresa?
• ¿Com i quan deuen ser implantats els canvis requerits?
• ¿Com preparar-nos per afrontar els canvis tecnològics necessaris per mantenir

el nivell competitiu exigit pels nous conceptes de negoci?

Aquestes són algunes de les preguntes que el grup de recerca Control i Gestió Integral
de la Producció (CGIP) de la UPC vol contribuir a resoldre mitjançant aquesta sèrie de
seminaris adreçats a donar suport en la capacitat d’elecció d’eines, en la
implementació de les mateixes i en la resolució, mitjançant aquestes eines, de
problemes concrets.

Els MES Seminars són més que una jornada divulgativa de casos d’èxit ja que
pretenen ser un “AGORA” on existiran dos espais clarament diferenciats. Un primer
espai anomenat “de conceptualització” en el qual els assistents reforçaran i
ampliaran els seus coneixements sobre temes relacionats amb la gestió automatitzada
de la producció, i un segon espai, que esdevé clau, on es realitzaran una sèrie de
pràctiques de laboratori, en les que els assistents podran posar en pràctica sobre un
procés real els coneixements adquirits en l’espai de conceptualització.

Aquests Seminaris pretenen afavorir l’establiment d’una connexió permanent entre les
empreses i la universitat que, sens dubte, es convertirà en el vincle de
desenvolupament tecnològic del nostre país.

En aquesta quarta edició ens centrarem en el tema de l’aplicació d’un sistema MES
com a eina de suport en la presa de decisions estratègiques que ajudi a la millora de la
producció.
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M.E.S. (Manufacturing Execution Systems) Seminars 4
Els sistemes MES com a eina de suport en la presa de decisions,
amb l’objectiu de millorar la producció.
17 Juny 2010

Agenda de l’acte:

8.30 Registre i lliurament de documentació.

9.00 Benvinguda.
Alfredo Vega, Tinent d'alcalde de Serveis a les Persones,
Regidor d'Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de
Terrassa.
Juan Carlos Hernández, Director del CGIP de la UPC.
Terry Siggins, Director de Software Western Europe GE – IP.

 9.15 Què són els MES Seminars?
Juan Carlos Hernández, CGIP – UPC.

9.30 Conceptualització: Què és el Manufacturing Execution System
(M.ES.)?
Juan Carlos Hernández, CGIP – UPC.

10.00 Conceptualització: Arquitectura d’un MES i flux d’informació.
Rita M Planas, CGIP – UPC.

10.30 Conceptualització: el MES com a eina de suport en la presa de
decisions: Reports i OEE.
Juan Carlos Hernández, CGIP – UPC.

11.00  Coffee Break.

11.30 Conceptualització: MES com a eina d’ajuda en la presa de
decissions: Treballant amb model i Simuladors “what-If”.
Rita M Planas, CGIP – UPC.

12.00 Solució MES de GE: Plant Apps, visió de producte
Terry Siggins, Dimichell Gonzalez GE IP.

12.30 Proficy WorkFlow: Solució Bussiness Process Mangement
(BPM)de GE IP.

             Marcela Velazquez, GE IP.

13.00    Dotant d’intel·ligència a iHistorian: Proficy Troubleshooter i
             Proficy Cause+
            Joan Altes GE IP.

13.30 Dinar (inclòs).

15.00 Practicum:

 

Practica 1: Anàlisi de la planta: Generació de reports via internet.

 

Practica 2: Anàlisi dels canvis en planta: Què passa si…?

16.30 Coffee Break.

17.00    Practica3: Procediments Estàndards d’Operació: Proficy Workflow.

18:30 Feed-back, conclusions i lliurament de diplomes.
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Jornada MES


