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A munka világa  
változóban van
Legyen szó mobiltelefontokról, autóról vagy lakberendezésről: a személyes, egyedi termékek felé 

mutató trendek minden szakterületre beférkőznek. Ezzel egy időben nap mint nap új hálózati 

megoldások születnek, amelyek óriási optimalizálási potenciált rejtenek magukban. Ezek a megat-

rendek közösen tartós változásokat hoznak az életünkbe és a munka világába, ami alól a lemez-

megmunkálás sem lehet kivétel.

TruConnectA munka világa változóban van

Növekvő komplexitás az Ön gyártásában

Illesztés egyéni igényekhez

Egy olyan társadalomban, amely egyre több egyéni szabadsá-
got nyújt számunkra, változnak az értékek. Ez a fogyasztói 

szokásokban is megjelenik: az emberek egyre inkább az egye-
di termékeket keresik. Ez ugyanakkor visszahat a gazdaságra 

is: a piacok egyre több részre tagolódnak, amelyek egyre  
kisebbek. Ennek a következményeit Ön is közvetlenül észleli:

kisebb volumenű, és egyre változatosabb megbízások 
 érkeznek.

Hogyan lehet kis sorozatokat is gazdaságosan  
gyártani?

Digitális átalakulás

A digitalizáció megváltoztatja a vállalkozásokat és az értékte-
remtési láncot.  
A digitális megoldások egyre gyorsuló ütemben követik egy-
mást. Ezek a gyártáson belül és azon túlmenően is képesek 
összekapcsolni a különböző komponenseket. Eközben olyan 
megoldások születnek, amelyek tartósan optimalizálhatják és 
jelentősen lerövidíthetik a folyamatokat. Mivel minden gyár-
tás különböző, mindig más egyedi út vezet a digitális hálóza-
tok kialakításához.

Hogyan alakítsa ki az útját a hálózatba kötött  
gyártáshoz?
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„Ügyfeleim azt várják el, hogy bármikor  
tájékoztatást tudjak adni a megbízás  
állapotáról.”

„A sorozatok volumene csökken, a változa-
tosságuk pedig növekszik. A megbízásaim 
fele egyszeri. Pedig a kis sorozatszámok nem 
kifizetődők a számunkra.”

„Az ajánlatkérési és kalkulációs fázis időigé-
nyes és drága. Sok ügyfél azonban rögtön  
az érdeklődésnél elvárja az árral kapcsolatos 
tájékoztatást”.

„Egyre gyorsabban kell szállítanom,  
és egyre több folyamatot kell integrálnom. 
Szervezetileg ez igazi kihívás.”
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Akár kicsi, akár 
nagy – minden 
megbízás nyeresé-
ges lehet
A gyártás legnagyobb optimalizálási potenciálja a közvetett folya-

matokban rejlik – ezek az összes folyamatnak kb. a 80%-át teszik 

ki. Ha Önnek sikerül a közvetett folyamatok ráfordítását a kisebb 

sorozatméreteknek megfelelően lecsökkenteni, akkor a legkisebb 

megbízás is nyereségessé válik.

TruConnectAkár kicsi, akár nagy – minden megbízás nyereséges lehet

Tegnap:
A nagy darabszámok kompenzálták  
a közvetett folyamatok nagy  
ráfordításigényeit

Manapság, optimalizálás nélkül:
A sorozatok darabszámai csökkennek,  
a közvetett folyamatok ráfordításai 
megmaradnak.

Manapság, optimalizálással:
A közvetett folyamatok ráfordításai 
megfelelnek a sorozat kis  
darabszámainak.

Megelőző  
közvetett  
folyamatok

Közvetlen folyamatok, 
a ráfordítás függ a  
sorozat méretétől

Utólagos 
közvetett 
folyamatok
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Mik a közvetett folyamatok?

1 óra megmunkálási időre nagyjából 4 óra kísérőtevékenység jut. 
E közvetett folyamatok közé tartozik pl. a tervezés, az ügyintézés, a belső logisztika, 
a felszerszámozás és a kezelő önszervezési munkája.

Ezek a folyamatok teszik ki a gyártási idő 80%-át, ezért bennük rejlik  
a gyártás legnagyobb optimalizálási potenciálja.

Tervezés és  
ügyintézés

Belső logisztika és  
felszerszámozás

Kezelő saját  
szervezési feladatai

■■ Hatékonyabb tervezés intelligens 
gyártásvezérléssel

■■ Megbízások gyorsabb programozása
■■ Kiszállítás automatizált lebonyolítása
■■ Automatikus ajánlatkészítés

■■ Mindig kéznél lévő fontos  
információk

■■ Gép automata felszerszámozása
■■ Gyártás a felszerszámozásra optima-

lizált megmunkálási stratégia szerint
■■ Raktár rendszertámogatott kezelése
■■ Szerszámok digitális nyilvántartása

■■ Kevesebb várakozási idő  
Programok egyszerű meghívása és 
visszajelzése megjelölt alkatrészekkel

■■ Informatikára támaszkodó  
leválogatás

■■ Gyártással kapcsolatos információk 
kényelmes lekérdezése

■■ Elektronikus valós idejű munkater-
vek használata

80 % közvetett folyamat

20 % megmunkálás

Hogyan optimalizálhatja közvetett folyamatait?

Gondoljon a hétköznapjaira: hogyan rendel könyvet, hogyan utal pénzt, és hogyan talál el ismeretlen  
helyekre autóval? Kihasználja a digitális hálózatok nyújtotta lehetőségeket! Ilyen forradalmi változások 
előtt áll most a gyártás világa is – a digitális hálózatokkal rengeteg időt és energiát takaríthat meg.  
A Fraunhofer IPA-val közösen készített tanulmányunkban a következő példajellegű megtakarítási lehető-
ségeket azonosítottuk:

– 75 % – 50 % – 80 %
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Vegye át az  
irányítást
Digitálisan összekapcsolva nagy szabadságot kap: többet lát, 

többet tud, és kihozhatja a maximumot a gyártásából.

A TruConnect-tel lépésről lépésre alakíthatja ki saját okosgyárát. 

A TRUMPF gyakorlatias megoldásai végigkísérik Önt a hálózatba 

kötött gyártáshoz vezető úton, és segítenek abban, hogy a teljes 

folyamata átláthatóbbá, rugalmasabbá és főként gazdaságosab-

bá váljon.

Az Ön megoldása: 
TruConnect

A TruConnect az ipar 4.0 szinonimája a 
TRUMPF-nál. A TruConnect világ megol-
dásai összekapcsolják az embereket és 
gépeket az információk révén. Eközben 
lefedik a gyártási folyamat összes lépé-
sét – a megbízástól egészen az alkatré-
szek kiszállításáig.

Tudjon meg többet online:
www.trumpf.com/s/en-truconnect

Moduláris és  
egyedi

Mivel minden gyártás különböző,  
egyedileg kombinálhatja egymással a 
TruConnect építőelemeit. Így lépésen-
ként valósíthatja meg a digitális össze-
kapcsolást, és fokozatosan vezetheti  
azt be a gyártásába.
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Gördülékeny folyamatok
Az ipari gyártásban forradalom zajlik: a gépek és alkatrészek érzékelőkön és  

kódokon keresztül kommunikálnak. A szoftvermegoldások összefogják az így  

nyert információkat, elemzik azokat, és vezérlik a gyártási folyamatokat.  

Így átlátható és mindenre kiterjedő eljárások jönnek létre. Ennek eredménye  

a folyamatosan és zökkenőmentesen zajló gyártás. Így versenyelőnybe kerül  

az értékteremtési lánc minden egyes lépésénél.

A CoolLine  
tartályom majdnem 
üres.

Kód felismerve, hajlítási 
program elindult.

Az 543-as megrendeléshez 
tartozom, és én következem  
a hajlításnál. Rendezés az  
„A” kocsira.

5 új megrendelés áll sor-
ban. Megmunkálási idő:  
5 óra. Nyereség: 30%.

A 145-ös megrende-
lés 5 perc múlva  
elkészül.

Megrendelés beérkezése Megrendelés lezárása

Ismerje meg a TruConnect-et:
www.trumpf.info/irfabc



9TruConnect Gördülékeny folyamatok

Ajánlat készítése
A rendszer automatikusan kiszámítja az ajánlatokat – ezzel Ön időt, pénzt és energiát takarít meg.

Gyártástervezés és programozás
A rendszer tökéletesen koordinálja, egymásba és a gép termelési tervébe illeszti az Ön megbízásait.  
A módosítások könnyen megvalósíthatók.

Vágás gyártási lépés
A kódoknak köszönhetően a lemezei tudják, hogy mi lesz belőlük. Így már nincs szükség  
kísérődokumentációra

Hajlítás gyártási lépés
A hálózatba integrált folyamatok megkönnyítik a kezelő munkáját és megszüntetik a várakozási időket.

Belső logisztika és felszerszámozás
A kezelő folyamatmenedzserré válik: mindent átlát és irányítja az anyagáramlást.

Kiszállítás és megrendelés lezárása
A hálózatba kötött gyártórendszer automatikusan hozzárendeli az alkatrészeket a megfelelő  
megrendeléshez. Néhány kattintással pedig elkészítheti a szállítási iratokat és a számlát.

Új anyagra van szükség, kérjük, 
hagyja jóvá a rendelési  
folyamatot

A 89-es megrendelés csomag - 
küldésre kész. A logisztikai partner  
tájékoztatást kapott.

Kérem a 20-as helyen levő 
szerszám élezését.
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Az adatkezelést bízza ügy-
feleire. A WebCalculate-tel 
ügyfelei a nap 24 órájában 
feltölthetik ajánlatkéréseiket 
és a hozzájuk tartozó rajzo-
kat. A rendszer automatiku-
san ellenőrzi az adatokat és 

elkészíti az ajánlatot. Ön dönti el, hogy 
a rendszer az árajánlatot közvetlenül az 
ügyfélnek küldje, vagy egy ügyintéző-
nek, aki ellenőrzi azt.

A Dot Matrix Code-dal megjelölt lemezek és  
alkatrészek rögtön magukkal viszik a következő 
megmunkálási lépéshez szükséges információkat. 
Ez hasznos és kényelmes Önnek: a gép beszken-  
neli a kódot, automatikusan betölti a megfelelő programot,  
és megmutatja a megfelelő felszerszámozási tervet. Az összes  
információ mindig rendelkezésre áll ott, ahol kell, mindenféle  
kísérődokumentáció nélkül.

Hogyan lesz az Ön  
gyártósorából okosgyár?
Minden gyártósor különböző. Ezért az Ön helyzete és a céljai határozzák meg a szükséges  

lépéseket. Hol és milyen változatban hozza Önnek a legnagyobb hasznot a gyártás hálózatba 

kötése? Pontosan itt kell kezdenie! Nem kell a teljes termelését átállítania, hanem célzottan 

azokon a pontokon építse ki a rendszert, ahol a legérdemesebb.

„Meg szeretnék végre 
szabadulni a papírhe-
gyektől”

„A kalkuláció és az ajánlatkészítés 
egyszerűen nem lehet ennyire idő- és 
költségigényes!”
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Elsőként biztosítson teljes 
átláthatóságot. A webes 
alapú Performance  
Cockpit az Ön gyártásának 
összes termelési jellemzőjét 
egy pillantás alatt megmu-
tatja. Így pontosan láthatja, 

hogy hol rejlenek optimalizálási lehető-
ségek a termelési folyamataiban.

A TruTops Fab-bel a teljes 
gyártását vezérelheti. Partne-
rünk, az AXOOM digitális  
üzleti platformjával összekap-
csolja gyártásának összes  
lépését. Az összes vonatkozó 
adat központilag elérhető. Így 
átláthatja és kézben tarthatja teljes  
folyamatát. Az AXOOM minden gép-
gyártó felé nyitott, lehetőséget biztosít 
meglévő rendszerek integrálására, és 
partnerek alkalmazásaival bővíthető.

A fentebb említett TruConnect termékek magyarázatait a 15. oldalon található szószedet tartalmazza

Érzékelők felügyelik a gyártását, amelyek átláthatósá-
got biztosítanak. Elég egy pillantás a Condition Guide 
fényjelzéseire, és máris láthatja gépének státuszát – a 
MobileControl App segítségével akárhonnan. Szük-

ség esetén bízhat a TRUMPF Visual  Online Support szolgáltatás 
gyors diagnosztikájában. Egy biztos: az intelligens gyártás növeli 
gépének rendelkezésre állását.

„Szeretném automatán vezérelni  
a gyártásomat.”

„A gyártásomnak  
hatékonyabbá kell  
válnia!”

„Mindig tudni szeretném,  
hogy milyen állapotban van  
a gépem!”
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Az Ön útja az okosgyár felé
Válasszon egy tapasztalt partnert okosgyárának megvalósításához: az iparral és a kutatással 

együttműködve a TRUMPF már a kezdetektől fogva részt vett az Ipar 4.0 koncepciójának  

kidolgozásában és döntő impulzusokat ad a jövő gyártása felé vezető úton.

Smart Factory  
Experience
Félnapos rendezvények 
a TRUMPF-nál

Tudjon meg mindent a hálózatba kötés-
ben rejlő potenciálról, és ismerje meg a 
TRUMPF hálózatba kötött termelési 
módját.

Smart Factory 
Check
Egynapos felmérés az 
Ön gyártásában

Gyártóüzeme felkeresésekor felmérjük, 
hogy mely pontokon érné meg Önnek 
leginkább a hálózatba kötött gyártásra 
való átállás.

Smart Factory  
Consulting
Ötnapos tanácsadás az 
Ön gyártásához

Részletes koncepciót kap az Ön okos-
gyárához – megoldási javaslatokkal, 
költség-haszon számítással és megvaló-
sítási tervvel együtt.

Tanácsadás hálózatba kapcsolt gyártáshoz

Milyen potenciált nyújtanak Önnek a digitális hálózatok? A TruConnect mely elemei segítik az Ön üzemét az előrelépésben? 
Tudja meg egyszerűen – tanácsadási szolgáltatásunk segítségével. Helyzettől függően az alábbiakkal tudjuk segíteni Önt:

„A délután során megta-
pasztalható a Smart Fac-
tory koncepció, amely jó 
kiindulópont ahhoz, 
hogy mindenki vé-
giggondolja a lehetősé-
geit. Ez a fél nap igazán 
megérte!”

Holger Hunstock, az Avermann Laser- und 
Kant-Zentrum GmbH ügyvezetője

„Ez a nap olyan új lehe-
tőségeket és ötleteket 
tárt fel, amelyeket eddig 
nem ismertünk, és ame-
lyeket magunktól nem is 
tudtunk volna azonosíta-
ni. Ezeket kell most meg-
valósítani.”

Thomas Seelig, a Seelig + Co Feinblechbau 
GmbH helyettes ügyvezetője

„Folyamatismereteivel a 
TRUMPF a szoftveres 
szakterületen túlmenően 
is fontos tanácsokkal tu-
dott szolgálni.”

Jacques Kammerer, a Laser Alsace  
Production ügyvezetője
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Most
kérjen  

ajánlatot!

Felkészült a jövőre?

A hálózatba kötött gyártással Ön tiszta képet 

kap üzemének helyzetéről és lehetőségeiről.

Az első lépés pofonegyszerű:

Kérjen még ma ajánlatot tanácsadásra.  
Örömmel fogadjuk megkeresését!

truconnect.beratung@de.trumpf.com

A tanácsadást követően is állunk rendelkezésére,  
és szívesen segítünk Önnek abban, hogy megvalósítsa 
saját okosgyárát. Egészen addig, amíg az úgy nem  
működik, ahogy Ön elképzelte.
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Megoldások hálózatba 
 kötött gyártáshoz
A TRUMPF gépei ideális alapot nyújtanak az Ön okosgyárához. 
A TruConnect termékválasztékában intelligens megoldások  
segítik Önt abban, hogy a digitális összekapcsolást lépésről  
lépésre valósíthassa meg a teljes gyártási folyamatban. Port-
fóliónkban minden megmunkálási lépéshez megtalálja a meg-
felelő megoldást – közösen pedig kiderítjük, hogy ezek közül 
pontosan melyik éri meg Önnek. Hálózati megoldásaink alábbi 
választékával gyors áttekintést kaphat.
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Ajánlatok automatizálása 
A hálózatba kötéssel lerövidítheti az 
ajánlatadási folyamatot, és időt nyer  
a lényeges dolgokra.

Gyártásirányítás

Ajánlat készítése

Munka hatékony előkészítése
Az átlátható gyártástervezés és a 
gyors programozás jelentősen leegy-
szerűsíti a munka-előkészítést.

Gyártás tervezése

Raktár irányítása

Hálózatba kötött termelés
A hálózatba kötött termelés optimali-
zálja a közvetett folyamatokat és  
biztosítja a termelési folyamatok átte-
kinthetőségét.

Gyártásirányítás

Gépstátusz jelentése

Gyártási hatékonyság mérése

Alkatrészek jelölése

Stancoló szerszámok nyilvántartása

Gépek mobil vezérlése

Gép állapotának ismerete

Termelési információk mobil lekérdezése

Műszaki ügyfélszolgálat online bekötése

Belső logisztika optimalizálása
A hálózatba kötött termelésben a  
kezelő folyamatmenedzserré válik: 
mindent átlát és irányítja az 
anyagáram lást.

Alkatrészjelölések használata

Termelési információk mobil lekérdezése

Kiszállítás és megrendelés  
lezárásának egyszerűsítése
A rendszer támogatja a munkatársa-
kat. A kísérőtevékenységeket  
automatizálja.

Kiszállítás és megrendelés lezárásának lebonyolítása

Alkatrészjelölések használata
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TruConnect  
megoldások részletei

TruTops Calculate
Stancolt, hajlított, kombinált vagy lézerrel megmunkált alkat-
részek, valamint csövek és profilok vagy teljes alkatrészcso-
portok idejének és költségének gyors és pontos kiszámítása, 
amely figyelembe veszi a gép óradíját, az anyagfelhasználást 
és a személyi költségeket.

WebCalculate
Internetes megjelenésébe integrálható, és lehetőséget nyújt 
az ügyfeleinek arra, hogy saját maguk készítsék el egyedi 
ajánlatukat. Figyelembe veszi a személyes kalkulációs követel-
ményeket, pl. az ügyfélkedvezményeket, és tartalmazza a 
hozzáférések korlátozásához szükséges integrált ügyfélnyil-
vántartást.

TruTops Fab
A gyártásvezérlő szoftver különböző modulokból épül fel, 
amelyekkel a teljes gyártási folyamat tervezhető és vezérelhető.

TruTops Fab Modul Storage
A szoftver irányítja a teljes anyagáramlást a gyártás során,  
kezeli a raktárkészleteket, és megmutatja az optimalizálási  
lehetőségeket. Ehhez integrálni kell az összes gépet és  
raktárrendszert.

Performance Cockpit 
Ez a webes alapú megoldás gyorsan és átláthatóan mutatja az 
összes fontos termelési adatot, és segít a termelési folyamat 
optimalizálási lehetőségeinek feltárásában.

Dot Matrix Code
A szabványosított ipari kóddal gyorsan és folyamatbiztosan  
jelölheti meg alkatrészeit.

Integrált szerszámnyilvántartás
Központi adatbázis, amely összeköti az összes, a felszerszá-
mozási folyamatban részt vevő stancolási elemet.

MobileControl alkalmazás
Átviszi a kezelőpult felületét egy táblagépre, egyszerűbbé és 
rugalmasabbá téve a gépek irányítását és felügyeletét.

Condition Guide
Ez a funkció felügyeli a releváns funkciókat, és átláthatóvá  
teszi a gép állapotait.

Visual Online Support
Alkalmazás a műszaki problémák gyors megoldására, vala-
mint kép-, hang-, és videofájlok műszaki ügyfélszolgálattal 
való megosztására.

AXOOM
Partnerünk, az AXOOM digitális üzleti platformjával  
egyszerűen és hatékonyan kapcsolja össze gyártásának  
összes lépését.

Ennek az alkalmazásnak az alapja a megfelelő hálózati infrastruktúra, pl. gépszinten a Central Link Ipar 4.0 interfész,  
a gyár szintjén pedig a Factory Gate adatinterfész.

Tudjon meg többet a TruConnect-ről az interneten:
www.trumpf.com/s/en-truconnect
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A TRUMPF ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

(Bővebb információk: www.trumpf.com/s/quality)


