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Storage | R.M receiving | Conveying |
Dosing | Weighing | Mixing | Bagging

Quality inspection | Labelling systems |
Mes | Wms

Packaging | Palletizing | 
Robotics | Conveying | 
Automation



Milestones of our Group
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Acmon Systems was 
founded. The first 
mechanical premises 
in Votanikos area

1992

Repositioning in an 
area of 3000m² in 

Agios Stefanos

2000

Acmon Data was 
founded

Safeline Mettler Toledo 
official partner 

2006

EN ISO 9001:
2008 certified

2006

Private owned premises
at Inofita Industrial zone, 
12.000m², with 3000m² 
building areas

2007

Autonomous Weighing & 
Automation department

2009

Icon Systems
foundation

2010

Business re engineering, 
new exports strategy 
implementation

2011

90% of our projects are 
delivered abroad

2018

2003



International footprint of projects
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projects



We expand our Global Presence through our Partners
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RUSSIA

ISRAEL

EGYPT

IRAN

SAUDI ARABIA

UKRAINE

AZERBAIJAN

GEORGIA

INDIA

ROMANIA

LEBANON

QATAR



Workforce
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Sales & Admin 10
Design Engineers 8
Mechanical & El. Engineers  14
Manufacturing department   30
Field Technicians 11

TotalSales & Admin 5
Software engineers 7
Field technicians 4

Sales & Admin 4
Design engineers 3
Manufacturing department 3
Field technicians 2 101

73 16 12



Industry 4.0 στις γραμμές συσκευασίας της ΜΕΒΓΑΛ με το    
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Smart Factory! Τα πρώτα ερωτήματα…
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Πως μπορεί να γίνει και το δικό μου εργοστάσιο ?

Θα χρειαστεί να αντικαταστήσω τις μηχανές που ήδη έχω ?

Το προσωπικό έχει τις δεξιότητες που απαιτούνται ? 

Τι αναστάτωση θα προκαλέσει αρχικά στις λειτουργίες μας 
(παραγωγή, αποθήκη) ?

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την μετάβαση μηχανών 
και ανθρώπων στην νέα πραγματικότητα ? 

Τι πρέπει να κάνω ?

Υπάρχει κάποια δοκιμασμένη λύση ή θα ακολουθηθεί 
η λογική Trial & Error ?



Υπάρχει λύση
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Είναι δοκιμασμένη

Έχει σχεδιαστεί συνεργατικά
με τα στελέχη και το προσωπικό 

της Ελληνικής Βιομηχανίας

Ενσωματώνει εμπειρία 30 χρόνων
στη σχεδίαση και την υλοποίηση 

συστημάτων διαχείρισης παραγωγής 
και logistics

Την παρέχει η Acmon Data με τη 

σουίτα λογισμικού Trace Pro 



Για κάθε είδος βιομηχανίας

Το Trace Pro έχοντας χρονική αφετηρία το 2003 και με σειρά αναβαθμίσεων σε όλη αυτή την πορεία

των 16 χρόνων ζωής, έχει εφαρμοστεί σε μεγάλη ποικιλία εγκαταστάσεων και μπορεί να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες των παρακάτω τύπων Βιομηχανιών  :

❖ Γενική Βιομηχανία Τροφίμων 

❖ Α’ Ύλες Τροφίμων Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

❖ Τυποποίηση - επεξεργασία κρέατος, αλλαντικών και πουλερικών

❖ Συσκευασία φρούτων και οπωρολαχανικών

❖ Γαλακτοκομεία - Τυροκομεία

❖ Ελαιοτριβεία &  Τυποποίηση ελαιολάδου

❖ Νερό - Αναψυκτικά - Μπύρες (εμφιάλωση)

❖ Βιομηχανική παραγωγή (Υαλουργία, Αλουμίνια, μονωτικά υλικά κ.λπ.)
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Λειτουργία τυπικού εργοστασίου

Διοίκηση - Γραφεία

ΠωλήσειςMarketingΔιοίκηση

Διεύθυνση Αποθηκών

Διεύθυνση Παραγωγής Αποθήκη Α΄ υλών - υλικών συσκευασίας Αποθήκη ετοίμων

SCADA - Process Control Χειροκίνητες εργασίες Συσκευαστικές Σήμανση - Labeling
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Industry 4.0 στις γραμμές συσκευασίας της ΜΕΒΓΑΛ με το    
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Τα ερωτήματα της ΜΕΒΓΑΛ

Μπορώ να παρακολουθώ τις γραμμές 

παραγωγής μου από το γραφείο?

Μπορώ να έχω on-line την απόδοση 

της κάθε μηχανής της γραμμής 

παραγωγής?

Πως μπορώ να βλέπω on-line / 

in-time τι βλάβες παρουσιάζουν 

οι μηχανές μου?

Πως μπορώ να συνδυάζω άμεσα τα 

δεδομένα από τις μηχανές παραγωγής 

και συσκευασίας χωρίς να χρειάζεται 

να ανατρέχω σε έγγραφα και σε 

αρχεία excel?

Υπάρχει κάτι που μπορεί να μου 

δώσει άμεση ενημέρωση για το τι 

συμβαίνει στον χώρο παραγωγής 

χωρίς να απαιτείται από τους 

εργαζόμενους να καταγράφουν και

να καταχωρούν στοιχεία? 

1

2

3
4

5
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Το έργο περιλάμβανε…

❖ Υλοποίηση και εποπτική παρακολούθηση του 
προγράμματος παραγωγής

❖ Κεντρική συλλογή, παρακολούθηση, διαχείριση και 
στατιστική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο (real 
time, on-line) των δεδομένων παραγωγής, 
παραγωγικότητας και απόδοσης των μηχανών των 
γραμμών συσκευασίας (OEE)

❖ Κεντρική διαχείριση των μηχανών σήμανσης και 
έκδοσης ετικετών

❖ Εποπτικό έλεγχο και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο 
του δειγματοληπτικού ελέγχου βάρους

❖ Καταγραφή αναλώσεων Α’ Υλών και υλικών 
συσκευασίας

❖ Πλήρης ιχνηλασιμότητα
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Αρχιτεκτονική συστήματος
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Trace Pro & ERP… σαν ένα σύστημα

Internet

Εξωτερικοί 

Πωλητές
Πωλήσεις Marketing Management

R & D

Παραγωγή

Παραγωγή bulk Συσκευασία Παλετοποίηση Σήμανση Αποθήκη Ετοίμων

Ethernet

Αποθήκη Α΄ Υλών
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Διευθυντής Παραγωγής

Στο SAP ο διευθυντής παραγωγής δημιουργεί / εισάγει το Πρόγραμμα παραγωγής.

Από το πρόγραμμα παραγωγής δημιουργούνται οι προς εκτέλεση Εντολές παραγωγής.
Οι ποσότητες που πρέπει να παραχθούν, τα υλικά που θα αναλωθούν βάση των πρότυπων συνταγών.

Διευθυντής

Παραγωγής
Υπεύθυνος 

Συσκευασίας 

• Δημιουργία προγράμματος 
παραγωγής

• Δημιουργία εντολών παραγωγής

• Δημιουργία εντολών συσκευασίας

• Προγραμματισμός γραμμών 
παραγωγής

Tο σύστημα:

• Αυτόματα ενημερώνει την βάση δεδομένων 
του TracePro μέσω του interface με το SAP

• Δημιουργεί τις εντολές συσκευασίας που 
πρέπει να υλοποιηθούν στο τμήμα 
συσκευασίας
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Υλοποίηση εντολών εργασίας

Ο χειριστής επιλέγει ή σκανάρει
την εντολή παραγωγής και 
στην οθόνη εμφανίζονται:

1. Οι απαραίτητες Α’ ύλες 
2. Τα υλικά συσκευασίας
3. Οδηγίες εκτέλεσης της εντολής
4. Το πλήθος δειγμάτων που 

πρέπει να ζυγίσει 

Στην οθόνη εμφανίζονται:

1. Οι προς εκτέλεση εντολές 
παραγωγής

2. Η κατάσταση της τρέχουσας 
εντολής 

3. Υλικά που έχουν αναλωθεί 
4. Στοιχεία δειγματοληψίας
5. Σφάλματα  

Tο σύστημα:

• Στέλνει τα σωστά setting στα συστήματα 
σήμανσης inkjets

• Στέλνει την φόρμα εκτύπωσης 
• Ενημερώνει τον χειριστή πότε πρέπει να 

ζυγίσει δείγμα
• Ζητά από τον χειριστή να ορίσει την κατηγορία 

της αιτίας των βλαβών
• Ζητά από τον χειριστή να εισάγει το πλήθος 

των μη συμμορφούμενων /σκάρτων προϊόντων      
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Machines / Units Data Collection

Για κάθε γραμμή παραγωγής / συσκευασίας το Trace Pro καταγράφει:

✓ Ώρα έναρξης – λήξης

✓ Χρόνο λειτουργίας

✓ Χρόνο αναμονής-αδράνειας

✓ Χρόνο εκτός λειτουργίας

✓ Σταματήματα

✓ Συναγερμούς-βλάβες και αιτίες αυτών

✓ Παραγωγή / Παραγωγικότητα 

✓ Ποιοτικούς ελέγχους (μη συμμορφούμενα)
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Ενδεικτικές οθόνες χειριστή
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Ενδεικτικές οθόνες χειριστή
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Ενδεικτικές οθόνες χειριστή
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Ενδεικτικές οθόνες χειριστή
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Ενδεικτικές οθόνες χειριστή
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Ενδεικτικές αναφορές

ΟΕΕ: Τεμάχια που παράγει η 
μηχανή ως προς το μέγιστο 
των τεμαχίων που θα 
μπορούσε να παράγει στο 
χρόνο που είναι σε λειτουργία

Asset Utilization: Τεμάχια που 
παράγει η μηχανή ως προς το 
μέγιστο που θα μπορούσε να 
παράγει στο σύνολο του 
χρόνου (365 ημέρες)
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Ενδεικτικές αναφορές

Χρόνος καθυστερήσεων
Τρέχων έτος / 

Αιτιολογία καθυστερήσεων

ΆΛΛΟ
32,39%

ΒΛΑΒΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑΣ
31,10%

ΡΟΛΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
0,05%

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ
0,15%

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΑΚΙΟΥ
2,67%

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΕΥΡΟΥ
4,70%

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
6,23%

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
7,42%

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗ
7,45%

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
7,83%

ΆΛΛΟ ΒΛΑΒΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑΣ ΡΟΛΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΑΚΙΟΥ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΛΕΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Γραμμή 
Παραγωγής: Σ1
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Αποτελέσματα

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Σωστός προγραμματισμός

Έλεγχος ποιότητας

Ιχνηλασιμότητα

Παρακολούθηση χειριστών

Καταγραφές βλαβών real time

Διαχείριση καταγραφών παραγωγής

Ενσωμάτωση με το SAP

Αυξημένη αποτελεσματικότητα

Βελτιστοποιημένα χρονοδιαγράμματα παραγωγής

Βελτίωση ποιότητας

Βελτιωμένη συμμόρφωση προϊόντος

Λιγότερη διοίκηση

Βελτιστοποιημένοι κύκλοι συντήρησης

Παραγωγή χωρίς χαρτί

Διαφανής ροή πληροφοριών
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Το έργο Τα οφέλη 



Thank you


