SMARTACTION
COMPACTA, CONECTADA,
ACESSÍVEL.

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA
A FÁBRICA INTELIGENTE

COMPACTA, CONECTADA,
ACESSÍVEL.
SMARTACTION É A NOVA FÁBRICA
INTELIGENTE DESTINADA A
LABORATÓRIOS, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS QUE LITAM COM A
DIGITALIZAÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ.
GRAÇAS A ESTA SOLUÇÃO, É POSSÍVEL
CRIAR UMA CARPINTARIA COMPACTA,
CONECTADA, ACESSÍVEL E AO ALCANCE
DE TODAS AS FÁBRICAS, ATRAVÉS DA
APLICAÇÃO DE TODAS AS OPORTUNIDADES
DA INDÚSTRIA 4.0.
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Todas as máquinas são conectadas, em tempo real, e garantem
uma produção rápida e otimizada, tornando a empresa, como
um todo, mais competitiva no mercado. A SmartAction fornece
soluções em que o software comanda a gestão integrada da
produção.
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A SOLUÇÃO COMPLETA
PARA A FÁBRICA
INTELIGENTE
Através da digitalização completa dos processos,
é possível produzir móveis de forma rápida,
personalizável e flexível.

A PEQUENA EMPRESA, A FÁBRICA
INTELIGENTE SMART EXPLORA O PODER
E A EFICÁCIA DE SOLUÇÕES ALTAMENTE
INTEGRADAS, PARA PROCESSOS
PADRONIZADOS, SEM SACRIFICAR
A PERSONALIZAÇÃO.
Tudo em pouco espaço
Soluções para todas as necessidades de espaço,
com mão de obra reduzida
Gestão integrada
Otimização do processo de produção
Baixo investimento
Fácil gestão e aprendizado, mesmo para
os menos experientes
Consumo reduzido e Eco Saving
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SMARTACTION
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MÁQUINAS INTERCONECTADAS
MÁQUINAS INTERCONECTADAS GRAÇAS
AO SOFTWARE SMARTCONNECTION QUE COMUNICA
COM TODAS AS MÁQUINAS PRESENTES
NA EMPRESA: DOS CENTROS DE TRABALHO,
A SECIONADORES, COLADEIRAS DE BORDA,
FURADEIRAS, LIXADEIRAS.

SmartAction é a solução Biesse onde o software
comanda o gestão integrada da produção, permite
a troca de dados e elabora os relatórios de produção
entre as várias máquinas.
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SMARTACTION

VEJA O VÍDEO
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GERENCIAR A PRODUÇÃO
DE FORMA SIMPLES
E IMEDIATA

SmartConnection uma solução baseada na
web que pode ser usada a partir de qualquer
dispositivo.

SMARTCONNECTION É UM SOFTWARE PARA A GESTÃO
DE PEDIDOS NA EMPRESA, DESDE SUA GERAÇÃO ATÉ O
PLANEJAMENTO DO CALENDÁRIO E A PRODUÇÃO REAL,
EM ALGUMAS ETAPAS SIMPLES E INTUITIVAS.
GRAÇAS AO SMARTCONNECTION É POSSÍVEL CONECTAR AS
MÁQUINAS DO LOCAL DE PRODUÇÃO, TRANSFORMANDO A
EMPRESA EM UMA FÁBRICA 4.0

GERENCIA O PEDIDO
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PROGRAMA

Powered by Retuner

PLANEJA O CALENDÁRIO

TRABALHA

A Biesse está ampliando a SmartConnection em todas as áreas geográficas.
Para verificar a disponibilidade em seu País, entre em contato com seu representante de vendas.
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MÁXIMA FACILIDADE
DE USO

1. GESTÃO DE PEDIDO
SmartConnection, uma solução capaz
de trabalhar de forma independente
do software de programação, permite
criar pedidos contendo os produtos e
as listas com as variantes, os respectivos processamentos, os desenhos e as
observações necessárias.

2. PROGRAMAÇÃO
Para cada ordem de serviço criada é
possível programar as diferentes fases de trabalho que podem pertencer
a uma, mais máquinas ou estações
cegas para montagem / controle de
qualidade.
O planejamento das ordens de serviço
é feito com base nos prazos e recursos
disponíveis na empresa.
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3. CALENDÁRIO
O SmartConnection permite, por meio
de um calendário, planejar as diferentes fases dos pedidos nas máquinas ou
estações de trabalho manuais.
O Calendário mostra graficamente a
conexão entre as diferentes fases. A inviabilidade causa o comprometimento
da máquina/estação e o andamento de
cada uma delas.

3. CALENDÁRIO
O aplicativo web, uma vez enviado o
programa da peça ou a configuração
e iniciado o processo de produção,
permite verificar o andamento do processo em tempo real, para contabilizar
o tempo, as peças e a não-conformidades de cada processo individual.

O SMARTCONNECTION PRO permite,
além dos recursos básicos do
SmartConnection:
- acompanhar os estados da máquina,
calcular os KPIs ligados à produção e ao
uso das máquinas,

- integrar os otimizadores Biesse B_OPTI - dividir e juntar pedidos para tornar mais
e B_NEST, planejar as fases, por
eficiente o uso de materiais e a carga de
meio de um calendário, com funções
trabalho na produção.
avançadas baseadas nos históricos
de processamentos,
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SOLUÇÕES COMPACTAS
E ACESSÍVEIS

150 M

2

POUCO INVESTIMENTO E FACILIDADE
DE APRENDIZAGEM: TUDO EM POUCOS
METROS QUADRADOS.

10 M

Um laboratório
moderno
a partir de
150 m2 para
pequenas
e médias
empresas que
produzem
todos os tipos
de móveis.

MONTA
GEM

15 M

COR
TE

PERFURA
ÇÃO
BORDA
DURA
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PRODUÇÃO
MÉDIA DIÁRIA
DE ATÉ 300
PAINÉIS
TRABALHADOS.

SMARTACTION
COM AS TECNOLOGIAS BIESSE, FABRICAMOS
MÓVEIS FEITOS SOB MEDIDA OU COM CICLO
CONTÍNUO DE PRODUÇÃO, MESMO EM ESPAÇOS
DE TRABALHO APERTADOS E COM MÃO DE OBRA
REDUZIDA.
O LABORATÓRIO É CONSTITUÍDO PELAS
SEGUINTES MÁQUINAS:

SMARTCONNECTION é um software para a gestão
de pedidos na empresa, desde sua geração até o
planejamento do calendário e a produção real, em
algumas etapas simples e intuitivas.

SELCO
WN 2
Selco WN 2 é o centro de corte destinado ao micro/
pequeno empresário que decide realizar o primeiro
investimento para melhorar a produção e a qualidade
do processamento, passando de uma máquina clássica
manual a uma primeira verdadeira tecnologia de corte,
confiável e fácil de usar, com um preço acessível.

AKRON
1300
Akron 1300 é a gama de coladeiras de borda
monolaterais automáticas concebida para o micro/
pequeno empresário e os departamentos de produção
sob medida das indústrias que buscam simplicidade e
flexibilidade de uso em ambientes compactos.

BREMA
EKO 2.1
Brema Eko 2.1 é a furadeira vertical compacta
e versátil que, em pouco espaço, permite trabalhar
formatos de diferentes espessuras e tamanhos.
É a solução ideal para produção "just in time", para
micro e pequenas empresas e para produções
especiais de grandes empresas.
Soluções de laboratório personalizáveis de acordo com os espaços e as necessidades de produção.
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SOLUÇÕES COMPACTAS
E ACESSÍVEIS

300 M

2

POUCO INVESTIMENTO E FACILIDADE
DE APRENDIZAGEM: TUDO EM POUCOS
METROS QUADRADOS.

15 M

MONTA
GEM

Um laboratório
moderno
a partir de
300 m2 para
pequenas
e médias
empresas que
produzem
todos os tipos
de móveis.

COR
TE

20 M

CENTRO DE
TRABALHO

BORDA
DURA
PRODUÇÃO
MÉDIA DIÁRIA
DE ATÉ 500
PAINÉIS
TRABALHADOS.
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SMARTACTION
COM AS TECNOLOGIAS BIESSE, SE FABRICAM
MÓVEIS FEITOS SOB MEDIDA OU COM CICLO
CONTÍNUO DE PRODUÇÃO, MESMO EM ESPAÇOS
DE TRABALHO PEQUENOS E COM MÃO DE OBRA
REDUZIDA.
O LABORATÓRIO É CONSTITUÍDO PELAS
SEGUINTES MÁQUINAS:

SMARTCONNECTION é um software para a gestão
de pedidos na empresa, desde sua geração até o
planejamento do calendário e a produção real, em
algumas etapas simples e intuitivas.

SELCO
SK 4
Selco SK 4 é a gama de centros de corte capaz de
satisfazer as exigências da pequena e média indústria.
O tamanho pequeno, as soluções tecnológicas
adotadas, o amplo fornecimento de base e a
simplicidade de uso tornam a Selco SK4 o novo ponto
de referência da categoria.

AKRON
1400
Akron 1400 é a gama de coladeiras de borda
monolaterais para a aplicação de bordas em rolos
e fitas. Grupos operadores compactos, projetados
para simplificar as operações de preparação, estão
disponíveis com diversas configurações, conforme as
exigências de usinagem.

ROVER
A 12/15/18
Rover A 12/15/18 é o novo centro de trabalho de
controle numérico com alto desempenho e flexibilidade,
projetado para o cliente que deseja investir em um
produto capaz de processar qualquer tipo de elemento
em pouco tempo a um preço acessível.
Soluções de laboratório personalizáveis de acordo com os espaços e as necessidades de produção.
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