
MRM - Machine Raport & Monitoring

MRM to  oprogramowanie  do  monitorowania  i  raportowania  pracy  różnych obrabiarek  CNC,  zarówno
w  małych,  jak  dużych  zakładach produkcyjnych.  Nasze  wieloletnie  doświadczenie  pozwoliło  nam
stworzyć  system,  który  szybko  w  prosty  sposób  sprawdza  i  wizualizuje  stan  pracy  poszczególnych
maszyn, podając przy tym dane szczegółowe, jak; godziny pracy, godziny przestoju czy godziny serwisu!
Wszystko  odbywa  się  poprzez  sieć  teleinformatyczną  i  bez  potrzeby  ciągłego  nadzoru  ze  strony
operatora.  Nasze oprogramowania umożliwia nadzór  nad wieloma systemami CNC,  m.in. Sinumerik,
Okuma, Fanuc, Hass oraz wiele innych, także nietypowych, na życzenie użytkownika… Co ważne, praca
MRM  nie  wymaga  instalowania  dodatkowego  oprogramowania  na  sterowaniu  obrabiarki,  ponieważ
wykorzystujemy do tego, standardowe protokoły oraz porty komunikacji sieciowej. Kolejną korzyścią ze
stosowania MRM to zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową za pomocą dowolnego urządzenia
(komputera PC, MAC, tabletu, smartphona) - tak do informacji szczegółowej, jak i raportów zbiorczych...
Wysoka częstotliwość komunikacji z obrabiarkami, pozwala otrzymywać zawsze aktualne stany pracy
maszyn a także alerty stanu aktywności wyświetlane na ekranie komputera oraz dostęp do raportów
pracy z parku maszyn CNC. Istnieje także możliwość zainstalowania ekranu zbiorczego (np. ekranu TV
o dużej przekątnej) w biurze czy zakładzie, który będzie pokazywał stan wszystkich maszyn w parku na
ekranie zbiorczym. Przykładowe ekrany systemu monitoringu przedstawiamy poniżej; 
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Najczęściej zadawane pytania;
 Czy do łączności z obrabiarkami CNC wystarczy zwykły kabel sieciowy (tzw. skrętka)?

Nie, zostawianie nieekranowanego kabla położonego w szaftach kablowych, może doprowadzić
do trwałego zniszczenia systemu CNC - bardzo duże siły samoindukcji występujące wokół kabli
zasilających, (spalą elektronikę w obrabiarce) Sieć na hali produkcyjnej musi być w pełni 
ekranowana!

● Czy muszę kupić jakieś dedykowane komputery, serwery?
Instalacja może być wykonana na sprzęcie użytkownika lub dostarczonym przez nas - zależeć 
to będzie, od rodzaju monitorowanych urządzeń, ich ilości, etc. 
Jeśli klient nie chce lub nie może zastosować własnych serwerów nasze rozwiązanie pozwala 
także na pracę w chmurze, w tym jednak wypadku połączenie internetowe pomiędzy 
lokalizacją parku maszynowego a naszymi serwerami musi zapewnić adekwatną 
przepustowość. 

● Czy mogę podłączyć starsze obrabiarki wyposażone jedynie w port RS232?
Tak jest to możliwe ale wymaga dodatkowych urządzeń sieciowych oraz komputerów 
przemysłowych do obsługi sygnału.

● Czy system umożliwia współpracę z dedykowanymi – robionymi na zamówienie 
obrabiarkami?
Tak, jesteśmy gotowi do podłączania każdej niestandardowej obrabiarki, także wysoko 
specjalizowanych maszych produkowanych na zamówienia użytkownika.

● Czy mogę obserwować park maszyn CNC za pomocą tabletu IPAD?
Tak, każde urządzenie korzystające z nowoczesnych przeglądarek internetowych umożliwia 
komunikację z MRM. Urządzenia typu Smartphone, tablety oraz praktycznie każdy 
współczesny komputer powinien być kompatybilny z naszą platformą.

● W jakich wersjach językowych, jest dostępne MRM?
Polski, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Hiszpański a także inne na zamówienie użytkownika lub 
przy jego pomocy.

● Jakie są ceny licencji? 
Ceny są zależne od metody instalacji, typów maszyn oraz ilości obrabiarek; prosimy o 
przesłanie zapytania na poniższy adres; roman.korzus@machine.report 
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