


Στόχος του Smart Factory Conference 2020 είναι να παρουσιάσει την οργιώδη 

δραστηριότητα γύρω από την εφαρμογή της πληροφορικής και των ασύρματων 

και ρομποτικών τεχνολογιών στη λειτουργία των μονάδων παραγωγής. Στο 

επίκεντρο των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων που καθορίζουν την 

βιομηχανική λειτουργία δεν βρίσκεται πλέον μόνο το λογισμικό και ο εξοπλισμός 

αλλά και το προσωπικό της επιχείρησης. Αναθεωρείστε τις παραγωγικές

δυνατότητες του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού. Βελτιώστε την αποδοτικότητα, 

μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο. Γνωρίστε την ενδοβιομηχανική επικοινωνία 

και απεικόνιση.

Δεσμευτείτε στην διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού. 

Εξοικονομείστε ενέργεια και πρώτες ύλες και δείτε την επιχείρησή σας να αποκτά 

τη δική της νοημοσύνη!



Cloud
Connectivity

System Integration
Big Data

Mobile





Γιατί έγινε η 4η Βιομηχανική Επανάσταση?

Γιατί ένα εργοστάσιο να είναι smart factory?

Γιατί αυξάνει διαρκώς το κόστος?

Γιατί υστερούμε σε ανταγωνιστικότητα?

Γιατί είμαστε εδώ σήμερα?

Βελτίωση κόστους

Βελτίωση παραγωγικότητας

Βελτίωση ποιότητας

Βελτίωση αξιοπιστίας

Βελτίωση Συνολικής Απόδοσης

Overall Equipment Effectiveness-OEE



Six big losses



ΟΕΕ



ΟΕΕ Διακύμανση*

*Περιοδικό Packaging World
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Evocon is a visual and user-friendly OEE software that 
automates the data collection from machines and 
provides real-time information about production 
performance



Δεδομένα Evocon

“Εσθονία – η πιο προχωρημένη ψηφιακή κοινωνία 

στον κόσμο.” - Wired Magazine

Ίδρυση το 2010

Εγκαταστάσεις σε 44 χώρες

Διαθέσιμο σε 18 γλώσσες

Κάλυψη 14+ κλάδων παραγωγής





Αυτόματη συλλογή δεδομένων-
Αποστολή στοιχείων στο cloud



5 τρόποι απεικόνισης των δεδομένων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις 

παραγωγικής διαδικασίας .

Φιλική στον χρήστη απεικόνιση



Ξεκάθαρη κατανόηση της απόδοσης κάθε βάρδιας.

Lineview: Παρακολούθηση βάρδιας σε πραγματικό χρόνο



Σαφής απεικόνιση της απόδοσής του εργοστασίου ανά πάσα στιγμή.

Factory view: Ζωντανή απεικόνιση του εργοστασίου



Απεικόνιση των τελευταίων 8 ωρών σε μία ζωντανή εικόνα.

Timeline: Ολόκληρο το εργοστάσιο με μια ματιά



Ζωντανή πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη. 

Dashboard: Προσωποποιημένη πληροφόρηση



.

Reports: Απεριόριστη εις βάθος ανάλυση
Πολυπαραμετρική ανάλυση όλων των δεδομένων της παραγωγής.



Συγκεντρωμένη διαχείριση όλων των δεδομένων-ζωντανή υποστήριξη.

Settings: Εύκολή παραμετροποίηση



Evocon στην Ελλάδα

18
μήνες

35
εργοστάσια

198
γραμμές 

παραγωγής

13/7/2020
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Βελτίωση 
ΟΕΕ κατά 

42%
σε 3 μήνες 

Παράδειγμα 1



Παράδειγμα 2

Βελτίωση 
ΟΕΕ κατά 

77%
σε 4

μήνες 



Παράδειγμα 4

Ορθή 
αποτύπωση της 
απόδοσης με τη 

βοήθεια του 
EVOCON

Σταθεροποίηση 
+ 60% σε 9 

μήνες
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Digital technology

Data accuracy

Cloud

IoT

Smart computing

Transparency

Visibility

Analytics

Real time production data

Automation

Systems integration
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5’ Εγκατάσταση

20’ Εκπαίδευση

Δωρεάν δοκιμή

Χωρίς αρχική επένδυση



Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, εύκολο στην 
εγκατάσταση, πολύ εύχρηστο για τους χειριστές και με 
πολύ καλή υποστήριξη από την Evocon

Φοβερό στην απλότητα και την 
ευκολία που το στήνεις. Ότι λέει 
το κάνει!”

Ένα εξαιρετικό εργαλείο που σε 
μεταβιβάζει στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση

Ο Mr. Evocon είναι πλέον ο καθημερινός μας 
συνεργάτης

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες χρήσης του 
καταφέραμε σημαντική βελτίωση στο OEE.  Το 
συστήνω ανεπιφύλακτα

Εξαιρετική ευκολία στην εγκατάσταση, την χρήση και 
στον έλεγχο σε απομακρυσμένες γραμμές

I am one of these happy GM who has 
trusted EVOCON and Spiro's passion

Smart factory made simple

spiros.vamvakas@evocon.com

Με την εγκατάσταση του, το Evocon έδωσε νέα πνοή 
στην καθημερινότητα μας, στοχεύοντας στη 
βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας
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