
Pierwsze w Polsce narzędzie do zarządzania
produkcją wdrażane przez praktyków produkcji,

a nie informatyków.

Optymalne harmonogramowanie i rozliczanie zleceń

Szczegółowa kontrola procesów w czasie rzeczywistym

Terminowa realizacja zamówień

optimes.syneo.pl

A Tobie jak możemy pomóc?

Zespół

praktyków

14 lat

doświadczenia

Elastyczny

system

Od 14 lat pomagamy klientom osiągnąć pełnię potencjału produkcyjnego przez wdrożenia 

narzędzi informatycznych i automatyki przemysłowej. Dzięki współpracy szefowie fabryk 

zyskali pełną kontrolę nad wykorzystywaniem zasobów, oraz odzyskali kapitał zamrożony w 

magazynach i zoptymalizowali produkcję. Dzięki oszczędności czasu i zwiększeniu wydajności 

managerowie mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Analizy i wdrożenia prowadzą praktycy produkcji (m. in. wieloletni dyrektor), a nie informatycy. 

Jako prekursor Przemysłu 4.0 rozwiązujemy problemy z wydajnym i bezpiecznym funkcjono-

waniem zakładu produkcyjnego. Przejmujemy odpowiedzialność za cele biznesowe klienta i 

skupiamy się na osiągnięciu mierzalnych rezultatów.

optimes.syneo.pl

Kim jesteśmy?

Zaufali nam klienci z całej Polski

Karol Chęciński 
Główny Inżynier Wdrożeń 
+48 517 827 436 
karol.checinski@syneo.pl

Wtryskownie

Montownie

Drukarnie Produkcja dla kolei Produkcja dla energetyki

Produkcja żywnościProdukcja medyczna

Narzędziownie Klimatyzacja

Wykorzystaj 100% rabatu na audyt przedwdrożeniowy!
Oto Twój unikalny voucher:

Syneo.pl sp. z o.o. sp. k.
ul. Fordońska 246 (10 piętro)

85-766 Bydgoszcz

Ważny do:

Zadzowń teraz lub sprawdź inwestycję w kalkulatorze on-line

na stronie optimes.syneo.pl



Wdrożenie

Planowanie i technologia

A co Ty zyskasz dzięki współpracy?
Sprawdź jakie korzyści już odczuli klienci OptiMES

Integracja z 21 programami księgowymi, ERP oraz CAD/CAM

Intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia i zarządzania technologiami 

(przewodnikami produkcyjnymi) i planem produkcji, serwisów, dostaw itd.

Plan optymalizuje się inteligentnie na podstawie postępów produkcji

Realnie zaplanowane i dopilnowane dostawy oraz pełne tracebility detali

Skutecznie zaplanowane obciążenie zasobów oraz produkcja produktów i półproduktów

Dotrzymane terminy zleceń oraz wyeliminowane „pożary”, wąskie gardła i mikroprzestoje

Dzięki 4 modułom OptiMES (APS, MES, SCADA, CMMS) firmy produkcyjne uruchamiają 

automatyczny system dystrybucji, egzekucji i rozliczenia planu produkcji. Zacieśniając kontrolę i 

oszczędzając średnio 42% czasu pracowników nadzorujących produkcję i park maszynowy 

(brygadziści, kierownicy, dyrektor, utrzymanie ruchu). Znacznie zwiększają też motywację 

operatorów maszyn, m. in. dzięki naliczaniu wynagrodzeń opartemu na wydajności. Poza tym 

klienci szczególnie cenią sobie indywidualne podejście i praktyczne doświadczenie zespołu 

OptiMES. 

Ustandaryzowane i w pełni 

kontrolowane procesy 

Bezpieczeństwo i spokój zarządczy

Wzmocniona pozycja rynkowa

Wyeliminowane straty i marnotrastwa

Zwiększona rentowność

Optymalnie zaplanowane i rzetelnie rozliczone: surowce, narzędzia, czas pracy ludzi i maszyn

Uporządkowany magazyn i stany zmniejszone średnio o 31%

Realistycznie skalkulowane oferty i dotrzymane terminy

Zoptymalizowane wąskie gardła i zwiększona wydajność

Wyeliminowane błędy i braki oraz skrócony średni czas realizacji zlecenia o 12%

Słuszne decyzje dzięki symulacjom i rozwiązany problem z brakiem rąk do pracy dzięki 

optymalizacji

Rozwiązanie dostarczone w modelu chmury lub na serwerze klienta 

z pełnym wsparciem telefonicznym

 Wygoda i oszczędność czasu dzięki dostępności na dowolnym 

urządzeniu przez przeglądarkę internetową

 Zespół OptiMES ponosi pełną odpowiedzialność za wskaźniki 

Zarząd

Dyrektor produkcji


