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Galactica

Informacje o firmie

- 12 lat doświadczeń w tworzeniu systemów 

intranetowych

- 30 pracowników w tym 20 programistów

- Dział serwisowy

- blisko 1.5tyś klientów

- ponad 15tyś aktywnych użytkowników

- stabilna pozycja na rynku poparta 

ciągłym wzrostem przychodów

- Nowoczesna i rozwijana technologia



Główne elementy

Dostępne
Moduły
GALACTICA URSA

Dodatkowe elementy
- Ewidencja absencji pracowników na potrzeby planu produkcji

- Ewidencja i sprawdzenia narzędzi kontrolno-pomiarowych

- Wypożyczalnia narzędzi

- Wspomaganie kontroli jakości



Szybki dostęp do danych

Filtrowanie wg 

statusów
Szybki export

Do XLS

Elastyczne filtrowanie 

i sortowanie

Status i 

zaawansowanie 

zlecenia

Monitoring 

terminów

Szybkie przemieszczanie 

się do szczegółów oraz 

obiektów nadrzędnych



Technologia

Podgląd w trakcie 

projektowania

Szybkie projektowanie
- Baza gotowych operacji technologicznych

- Klonowanie gotowych przewodników i technologii

- Domyślne czasy Tpz i Tj

- Baza maszyn

- Definicja materiałów

- Podpinanie rysunków

Definicja

operacji



Sterowanie produkcją

Podgląd w trakcie 

projektowania

Uruchamianie produkcji
- Określanie priorytetów zleceń

- Monitoring wymaganych terminów

Alarmowanie 

terminów

Elastyczne 

porcjowanie 

produkcji



Realizacja produkcji

Monitoring produkcji

Zaawansowanie

zleceń

Szczegóły 

realizacji

Szybki eksport 

danych do XLS



Realizacja produkcji

Rejestracja zdarzeń

produkcyjnych
- Przewodniki z kodami

- Tylko 2 kody na przewodniku

- START/STOP/WSTRZYMANIE

- Potwierdzanie zdarzeń przez

pracowników

Szczegółowa

Historia zdarzeń



Planowanie produkcji

Zakres datowy

Grupy maszyn

Podsumowanie 

godzin

Planowane 

obciążenie



Raportowanie

Przedział 

czasowy

Grupy stanowisk

Podsumowanie 

godzin

Podsumowanie godzin wg grup stanowisk



Raportowanie

Przedział 

czasowy

Czas wg przewodników /

Czas rzeczywisty 

Podsumowanie 

godzin

Podsumowanie godzin wg pracowników



Raportowanie

Grupa maszyn

Podsumowanie 

godzin

Obciążenie grup maszyn



Oferta

Wdrożenie

• Konsultacje i analiza wymagao

•Dostosowanie systemu do specyficznych wymagao

• Import danych startowych

• Rozbudowa oprogramowania o potrzebne dodatkowe moduły

• Szkolenia dla liderów i pracowników

Obsługa serwisowa

• Wsparcie serwisowe w okresie eksploatacji

• Zapewnienie rozwoju platformy

• Dostosowanie systemu do zmieniających się wymagao

Oprogramowanie Galactica

• Bezpieczny dostęp do danych

• Łatwe i scentralizowane zarządzanie systemem

• Przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika

• Elastyczny system raportowy



Podsumowanie

Główne zalety

• Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa

• Optymalna gospodarka materiałami

• Skuteczna kontrola pracowników poprzez

• Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o zasoby firmy

• Lepszy dostęp do wszystkich danych związanych z produkcją wyrobu, dzięki 
jednemu spójnemu systemowi informatycznemu

• Skrócenie czasu związanego z przygotowywaniem: ofert, kalkulacji, 
przewodników produkcyjnych, dzięki słownikom i szablonom dokumentów

• Większa mobilizacja i efektywnośd zespołu poprzez zastosowanie jawnego 
systemu kontroli

• Możliwośd optymalizacji zasobów poprzez szybki wgląd w plany obciążeo



Dziękuję za uwagę

Zapraszamy

do

współpracy


