Pågen - Förenklad recepthantering
AcobiaFLUX har förenklat processen att skapa recept för Pågen AB i Göteborg –
tidigare gjordes detta direkt i en databas. AcobiaFLUX har nu byggt en webbapp
som gör det enkelt att skapa helt nya recept eller skapa nya versioner av existerande recept.
I systemet finns hantering av tillverkningsordrar. Det går att skapa order, lägga in
recept, ange mängd som ska produceras
samt starta ordern direkt i webbrowsern.
Här finns sidor för att övervaka aktuella
tillverkningsordrar. Informationen på dessa
sidor uppdateras i realtid så att den hela
tiden är aktuell. Ordersidorna används både
centralt för planering och uppföljning samt
lokalt ute vid produktionslinjerna för styrning
av vad som ska tillverkas.

Systemet består av en webbapplikation
samt webb-api:er. Webbapplikationen är
implementerad med moderna och populära
webbteknologier som HTML5, CSS3, JavaScript och AngularJS. Systemet integrerar via
webb-api:erna med andra viktiga system så
som CitectSCADA, databaserna för recept
och ordrar samt PLC:er som styr produktionsutrustning. Det grafiska formspråket
följer Googles Material Design.

Systemet innehåller användarhantering.
Användare kan läggas till och tas bort. Det
går även att tilldela användare olika roller
för att kontrollera vad de har för rättigheter
och vad de får göra i systemet.
AcobiaFLUX har djup processkännedom
vad gäller produktionssystemen på plats
och har sedan många år varit leverantör till
Pågen Göteborg. AcobiaFLUX är experter på
CitectSCADA vilket är det centrala överordnade styrsystemet på Pågen i Göteborg.
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Specialanpassad lösning för kundens behov.
Nyutvecklat och modernt system.
Välintegrerat med befintliga system.
Djup processkännedom och stor erfarehet
av att bygga recept����������������������������
och orderhanteringssystem.
Lång erfarenhet att utveckla och leverera
moderna och specialanpassade system som
integrerar med automationssystem.

Kontakta oss på
Tele: +46 (0)31 722 48 00 | e-mail: info@acobiaflux.se

Pågen AB är Sveriges ledande bageriföretag med huvudkontor i Malmö och startades 1878. Produktionen sker vid företagets
två bagerier i Malmö och Göteborg. Pågen bakar och säljer bland annat matbröd, hamburgerbröd, korvbröd, kaffebröd, kakor,
muffins och skorpor.

AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi erbjuder våra kunder långsiktiga
lösningar som är anpassade för dagens uppgifter och morgondagens krav. Vi tar helhetsansvar i vårt projektutförande – från förstudie till leverans.
Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

