Value Packages

PIERWSZY KROK – ZAAWANSOWANA INTEGRACJA
Zintegruj wszystkie swoje dane!

Jeżeli brakuje Ci więc informacji aby szybko i sprawnie
podjąć odpowiednią decyzję, możemy Ci pomóc.

Każda firma produkcyjna zbiera mnóstwo informacji, które
nigdy nie będą używane. Dzieje się to głównie dlatego,

Jeżeli już posiadasz pakiet integracji możesz oszczędzić na
standaryzacji poprzez OEI.

że firmie brakuje technicznych możliwości aby zebrać dane
z wielu różnych źródeł w jednym standardowej bazie

Przez ograniczony okres czasu oferujemy specjalny Pakiet
Promocyjny, dzięki któremu można przekonać się jakie

danych.

korzyści zapewnia moduł OEI.

Pakiet usług wdrożeniowych
Oferta obejmuje pakiet usług konsultanta w zakresie:


Analiza przedwdrożeniowa – 2 dni
1. Jakie informacje i dane do integracji
przechowywane są poza systemem Operator
a. Z jakimi kosztami jest to związane?
2.

b. Jak Operator OEI może w tym pomóc?
Jakie jeszcze są potrzeby związane
z przekazywaniem i przechowywaniem danych
a. Jak Operator OEI może w tym pomóc?



3. Ustalenie priorytetowych obszarów do integracji
Instalacja / aktualizacja modułu Operator Enterprise



Integrator – 1 dzień
Implementacja 2 najważniejszych obszarów wymiany
danych – 2 dni

Czego potrzebujesz?
•

Wysyłać dane do drukarki kodów kreskowych

Oferta specjalna

•

Otrzymywać informację mailową o zdarzeniu:
•
Ilość wyprodukowana osiągnęła

Operator Systems oferuje powyższy pakiet w specjalnej

•

założoną wartość;
Maszyna zatrzymała się;

cenie.
Standardowa cena 5 dni = 7.383 Euro
OSZCZĘDŹ 50%: 5 dni = 3.691 Euro

•

•
Produkt został przyjęty na … etc.
Wygenerowanie zlecenia kontroli po przeglądzie

Intergator oferujemy 35% zniżki na te licencje.

•

maszyny
Pobieranie danych z wag

•
•

Pobieranie tagów OPC z maszyn
Przekazywanie ustawień maszyn

Jakich korzyści możesz oczekiwać?
Operator Enterprise Integrator (OEI) to platforma
pozwalająca na tworzenie wszelkiego rodzaju serwisów
komunikacyjnych pomiędzy rożnymi aplikacjami zakładu
produkcyjnego.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze licencji modułu Operator

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT oraz kosztów
przejazdów i zakwaterowania związanego z realizacją
oferowanych prac.
Warunki: Zamówienie i wdrożenie pakietu musi zawierać
się pomiędzy 1 Marca a 30 Maja 2014 roku.
Aby uzyskać dalsze informacje proszę kontaktować się
z działem sprzedaży poprzez email:
sales@operatorsystems.com
lub telefonicznie: + 45 31 68 04 44.

www.operatorsystems.com

