קורס מעשי לניהול רצפת הייצור ()MES

מטרת

הקורס___________________ _ _

להקנות למשתתפים הכרה ,ידע ומיומנות בניהול רצפת הייצור ,תפקידי מערכות HMI, ,MES

 ERPו.SCADA -

הלמידה והתרגולים יתבצעו על מערכת  PlantSharpלניהול רצפת הייצור ,נלמד להגדיר תהליכי ייצור במערכת,
הגדרת פק"עות ,הגדרת אתרי ייצור ,בנית עץ מפעלי ,מחלקות ,קווי ייצור ,משמרות ,פריטים ,עצירות ,פחתים וכל
מה שצריך בכדי לעזור בעבודה השוטפת על המערכת
הקורס מיועד לעד שמונה משתתפים וכולל הרצאות ,תרגול ,שעורי בית ומבחן מסכם .הלמידה תתבצע בחלקה בקבוצות
ובחלקה באופן פרטני .בסיום הקורס ,תוענק תעודת הסמכה לכל משתתף.

דרישות

הקורס___________________ _ _

הקורס מיועד ל :מנהלי תפעול /יצור ,מנהלי תפ"י ,שרשרת אספקה ,מנהלי פרויקטים ,מצוינות תפעולית ,מהנדסי תהליך,
מנהלי מפעלים ,מנהלי מחשוב ,יועצים ומלווים ארגוניים
יש להגיע לקורס עם מחשב נייד

תכני
•
•
•
•
•
•
•

הקורס___________________ _ _

תפקידי מערכת  MESומה התוצרים המרכזיים של המערכת
הכרות עם מערכות  ERP ,SCADA ,HMIומה תפקיד כל מערכת במארג האירגוני
ממשקים של מערכת  MESלשאר המערכות הארגוניות .איפה מתחיל ומסתיים התפקיד של כל מערכת
הכרה של מערכות הבקרה ברצפת הייצור ואופן חיבור מערכת  MESלמערכות הייצור השונות
הכרות עם שרת KEPWARE
הגדרת תהליכי ייצור  Best Practiceמשלב הקמת הפק"ע ועד לאריזת המוצר
הגדרות ראשוניות במערכת  PlantSharpוהקמת תשתיות :הגדרת אתרי ייצור ,בניית עץ מפעלי ,מחלקות
וקווי ייצור ,ממשקי  ,OPCתשתיות נדרשות ממערכת  ,ERPפריטים ויחידות מידה ,מבנה פקודות העבודה,
הגדרות רוחביות (משמרות ,פריטים ,עצירות ,פחתים וסט-אפ ,משמרות וכח אדם ועוד) וטיפולי אחזקה –
מונעת ,שבר ועוד.

הרשמה

לקורס___________________ _ _

הקורס יתקיים ברח' יגיע כפיים  ,21קריית אריה ,פתח תיקווה ,בכיתת ההדרכה שבמשרדי קונטאל.
הקורס יומיים רצופים בין השעות  08:30-16:30בתאריכים 21-22/10/20
מחיר הקורס ₪ 2,800 :לפני מע"מ.
המחיר כולל כיבוד קל במהלך היום וארוחת צוהריים מלאה.
לביצוע ההרשמה יש למלא את הטופס בדף העוקב או לבצע הרשמה דרך האתר.
https://www.contel.co.il/support/courses/
ביטול השתתפות בקורס תתאפשר עד שבוע לפני פתיחתו ,לאחר מכן הביטול יהיה כרוך בתשלום מחצית מן העלות.

טופס

רישום___________________ _ _

אישור השתתפות בקורס מעשי לניהול רצפת הייצור ( )MESשיתקיים בתאריך21-22/10/20 :
פרטי המשתתף:
שם פרטי______________ :

שם משפחה______________:

תפקיד__________________ :

חברה___________________:

טלפון נייד________________:

מייל____________________:

הנני מאשר בזאת הרשמת המשתתף לעיל ,בהתאם למפורט בהצעתכם
סה"כ לתשלום לפני מע"מ ________________ :

_______________

___________

שם המזמין

תאריך

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
בכבוד רב,
ירון הלפון ,מנהל מכירות Trunovate
054-6004301
yaronh@trunovate.com

_____________

________________

תפקיד

חתימה +חותמת חברה

