
BEHOUD DE CONTROLE OVER UW PRODUCTIEBEDRIJF IN 
TIJDEN VAN CORONA
Objective biedt één systeemoplossing voor alle logistieke planning, productieorders en human resources 
planning. Met Objective kan u meer doen met hetzelfde aantal mensen.

VERMINDER DE CONTACTPUNTEN

LOS PROBLEMEN OP

Geen papier meer doorgeven, 
documenten afdrukken en 
stockeren.

Toeleveringsketen (supply 
chain)

Veranderingen

Veranderingen

Objective oplossing

Objective oplossing

Voorbeeld

Voorbeeld

Papierloze oplossing voor digitale 
documentlevering en -opslag.

Volledige zichtbaarheid van poort tot 
poort, van inkomende goederen tot de 
uiteindelijke verzending. 

In staat om voorraadonderbrekingen op 
te vangen en de productieplanning aan te 
passen voor het geval de voorraad op is. 

Stel AQL-niveaus (Acceptance Quality 
Limits) in per leverancier en per artikel 
op inkomende inventaris.  

Toegang tot informatie voor 
meerdere apparaten.

Digitale folders en 
werkinstructies.

Dynamische routing en 
lijnbalancering voor een 
optimaal gebruik van middelen.

Analyse van de 
voorraadonderbreking en real 
time verbruik.

Aangepaste steekproef 
inspecties, per periode. 
Kwaliteitsrapporten.

RFID, Android, etc.

Toegang van op afstand Supervisor client biedt onsite of 
offsite toegang van op afstand.

Taakgericht systeem

Thuiswerk met veilige toegang 
tot het systeem is mogelijk.

Automatisch doorsturen naar 
stations voor een volledige 
capaciteitsplanning.

Eenrichtingsmagazijn picking

Veilige werkomgeving

Het systeem helpt bij het plannen van de 
route via eenrichtingsverkeer.

Verwijder contactpunten, volg de 
status van werknemers. Alle producten 
die de deur uitgaan, zijn volledig 
traceerbaar.

Vooraf toegewezen paden om 
routes te optimaliseren. 

In geval van een probleem 
worden de oorzaak en betrokken 
werkcentra geïdentificeerd.

Toegewezen zones voor 
werknemers

Workforce management soware 
(WFM) zorgt ervoor dat werknemers 
alleen op de toegewezen afdeling zijn. 

Zorgt ervoor dat werknemers alleen 
toegang hebben tot bepaalde zones. 

If issue arises, identify impacted 
employees and limit shut down 
to a specific part of the plant.

Restrict access to limit potential 
cross containment.

Traceerbaarheid van 
producten

Volledige track and trace van elke stap 
die het product ondergaat.

Volledige genealogie van het lot 
(lots, lijnen en operators).



WFM registreert 
werknemersstatus zodat de 
planningsmodule middelen kan 
toewijzen.

De automatische planner 
simuleert een optimale planning 
op basis van de beoogde doelen. 

Zorgt ervoor dat de vereiste 
middelen beschikbaar zijn (bv. 
mensen met specifieke 
vaardigheden).

Traceerbaarheid en 
documentatie voor klanten, 
leveranciers en werknemers.

Checklist voor het reinigen van 
gereedschap met 
foto-instructies.

Meer zichtbaarheid om 
productievloer vrij te maken en 
voorraadbuffers te verminderen.

Verhoogde beschikbaarheid, 
productiviteit en kwaliteit.

Kwaliteitscontrolepunten en 
-frequentie toegevoegd op basis 
van een specifiek datumbereik.

Gemakkelijk overschakelen van 
grote orders naar kleine orders. 

Proactieve waarschuwingen voor 
'risicovolle' order deadlines.

Helpt om te weten wanneer 
onderhoud nodig is.

Real time zichtbaarheid van 
PLC als er iets mis is.

Workforce management soware 
houdt de status van werknemers bij 
om de toewijzing van beschikbare 
middelen te optimaliseren.

Gesimuleerde planningscenario's om 
de beste toewijzing van middelen te 
garanderen, zelfs bij snelle 
veranderingen. 

Optimalisatie van productieorders 
om elk ordervolume en elke wijziging 
aan te kunnen.

Visualiseer orders op vervaldatum.

Verminder ongeplande downtime.

Transparantie naar operaties zodat 
supervisor snel kan reageren, veranderen 
en van lijn wisselen om productieorder 
geproduceerd te krijgen.

Digitale communicatie en 
dashboards. 

Optimaliseer de opslagruimte voor 
veranderingen in de voorraad en de 
eisen van de toeleveringsketen. 

Beter OEE-beheer om de kosten te 
helpen drukken en de logistiek te 
optimaliseren. 

Kwaliteitscontrole om uitval en afval 
te verminderen. 

Digitale stap-voor-stap procedure 
instructies voor operators.

De capaciteitsplanning wordt 
aangepast aan veranderingen in de 
productiekalender en verschuivingen 
in de middelen.

Werknemer status - 
Virus status indicator

Planning

Communicatie

Kostenbeheersing

Orderverwerking

Planmatig onderhoud
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