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LIJNBEHEER VERBETERT
UW RENDEMENT

RBK LEVERT KRACHTIGE SOFTWAREMODULES
VOOR

VOEDINGSMIDDELENBEDRIJVEN

DIE

DE WINSTGEVENDHEID VERHOOGT DOOR
DE OPERATIONELE KOSTEN EN DAARMEE
DE KOSTPRIJS VAN HET EINDPRODUCT TE
VERLAGEN. EEN MOOI VOORBEELD VAN
DE UITVOERING VAN DEZE MISSIE IS FOBIS®
LIJNBEHEER.

Met FOBIS® Lijnbeheer wil RBK onder meer processen verbeteren door
een betere aansturing en opvolging, maar ook realtime inzicht geven
in rendementen en voortgang per stap. De registratie van uitgebreide
procesgegevens zijn terug te vinden in FOBIS® Lijnbeheer en daarbij
garandeert RBK borging van proceskwaliteit.
Gedurende het productieproces is het van belang om continu inzicht te
hebben in de aspecten die het rendement van uw productie beïnvloeden.
De FOBIS® Lijnbeheer module is hiervoor ontwikkeld en volgt uw proces
continu op basis van de volgende parameters:
•
•
•
•
•

Geproduceerde hoeveelheden
De productiesnelheid
De verstoringen tijdens het proces
De oorzaak en consequenties van verstoringen
De inzet van resources (personeel en machines)

Het systeem bevat en presenteert informatie voor verschillende disciplines
en op verschillende niveaus binnen uw bedrijf zoals de werkvloer, de
productielijn, het bedrijfsbureau en het management. Gedetailleerd of
samenvattend biedt het FOBIS® Lijnbeheer onder meer inzicht in en
informatie over: real time inzicht in voortgang (hoeveelheid/snelheid) van de
lijnen, real time inzicht in verstoringen op de lijnen, inzoomen in specifieke
lijnen en analyses aan de hand van historische gegevens.

SYSTEEMOPZET
Om optimaal te profiteren van FOBIS® lijnbeheer heeft RBK een uitgekiende
systeemarchitectuur ontwikkeld waarmee het systeem uw lijnen door
eenduidige koppelingen zal monitoren en de performance van de lijnen
krachtig zal visualiseren. Geen lijsten achteraf of complexe ingave van data
aan de lijnen, maar intuïtieve registraties en uitgekiende actuele informatie,
gepresenteerd door overzichtelijke dashboards met uw KPI’s. Daardoor

kunt u direct de performance en voortgang volgen en zodoende waar nodig
ook direct bijsturen. FOBIS® lijnbeheer is volledig geïntegreerd binnen de
standaard FOBIS® ERP software oplossing.
Meer informatie:
RBK Group
Tel. +31 (0)570 680 100
www.rbk.nl
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