ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ SAP
Στόχος του συστήµατος είναι η αυτοµατοποίηση των χειροκίνητων εισαγωγών των αποτελεσµάτων
των χηµικών αναλύσεων στο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου του ERP συστήµατος µιας βιοµηχανίας.
Η έγκαιρη Ποιοτική Ανάλυση των δειγµάτων του προιόντος, κατά την διάρκεια των διαφορετικών
φάσεων παραγωγής του, είναι µια διαδικασία η οποία απαιτεί τόσο ακρίβεια όσο και αξιοπιστία σε όλη την
αλυσίδα από την λήψη και ταυτοποίηση του δείγµατος, την ανάλυση µέχρι την µετάδοση των
αποτελεσµάτων και τον έλεγχο έναντι αποδεκτών ορίων (τιµών).
Η υλοποιηµένη εφαρµογή έχει σαν στόχο την κάλυψη αυτών των αναγκών, συνδυάζοντας την
δύναµη της διαχείρισης πολυπληθών αναλύσεων των µοντέρνων ERP συστηµάτων, όπως το SAP R/3, µε
την εξελιγµένη τεχνολογία της Βιοµηχανικής πληροφορικής και των βιοµηχανικών δικτύων δεδοµένων.
∆ευτερογενές αλλά εξίσου σηµαντικό αποτελέσµα είναι η απελεύθερωση ώρων των χειριστών των
Χηµείων για καλύτερη αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων .
Η επίτευξη της αυτόµατης σύνδεσης των αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων από ποικίλα
όργανα χηµικών αναλύσεων εργαστηριών, µε το εγκατεστηµένο ERP σύστηµα της βιοµηχανίας και
ειδικότερα προς το SAP R/3 (QM module) του είναι πραγµατικότητα.
Η συγκεκριµένη διασύνδεση σε πραγµατικό χρόνο επιτεύχθηκε και βρίσκεται σε παραγωγική
διαδικασία σε σηµαντική Ελληνική βιοµηχανία , για την περίµετρο που παρουσιάζεται σαν γενική αρχή στο
παρακάτω σχήµα :

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΒΡΙΧ %
Freezing point
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FAT %
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phosphates
HydroCarbonate
%
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Στο LABO PC , τρέχει ένα προγραµµα επικοινωνίας (special driver) ειδικά ανεπτυγµένο για κάθε
τύπο αναλυτή που συνδέεται σε αυτό (π.χ. cryscope, refractometer, Fluorophos, Milkoscan). Επίσης τρέχει
το βασικό πρόγραµµα LABS της διαχείρισης όλων των αυτοµάτως συλλεγέντων αποτελεσµάτων από όλα
τα συνδεδεµένα όργανα χηµείου.
Από το SAP έρχονται οι εντολές (inspection lot / inspection points) των δειγµάτων για ανάλυση.
Αυτές µεταδίδονται από τον SAP server (µέσω XI module ή Quadrate) στην Βάση ∆εδοµένων SQL του
MIS_server

και κατά συνέπεια στην εφαρµογή LABS . Μετά την συλλογή των αποτελεσµάτων των

αναλύσεων από τους αναλυτές, τα αποτελέσµατα ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία µεταφέρονται στο
SAP.

- Η Βάση δεδοµένων SQL, των αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων , µπορεί να διατηρεί και
αποτελέσµατα πέρα από τα µεταφερθέντα προς SAP, για τοπική περαιτέρω εκµετάλευση από το
Χηµείο.
- Παρακάτω δίδονται οι δύο βασικές οθόνες α) για την διαχείριση των προς εκτέλεση αναλύσεων
βάσει του προγραµµατισµού εκτέλεσής τους που έρχεται από το QM module του SAP R/3 και β) για
τον έλεγχο και την επιλογή των αποτελεσµάτων των αναλύσεων που τελικά θα µεταδοθούν στο SAP
R/3 σαν απάντηση .
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