
ROZWIĄZANIA 
PRZEMYSŁU 4.0 

Platforma Proman wspiera procesy biznesowe w zakresie 
planowania  i raportowania produkcji, realizacji utrzymania 
ruchu, przepływu transportu towarów oraz monitorowania 
mediów. 

Prezentacja, przetwarzanie, monitorowanie                               
i raportowanie procesów produkcyjnych 

Zintegrowana wiedza o procesach zakładu 
produkcyjnego niezbędna do podejmowania 
poprawnych decyzji biznesowych

Integracja z systemem ERP w obszarach 
planowania i rozliczania transportów 

Kontrola maksymalnego zapotrzebowania                
na energię (strażnik mocy)

Skuteczna obsługa rosnącej ilości danych 
opisujących monitorowane procesy oraz 
pracę infrastruktury zakładu produkcyjnego

PLATFORMA PROMAN

Proman integruje systemy sterowania, ERP oraz inne 
oprogramowanie zapewniając pełny i aktualny obraz stanu 
przedsiębiorstwa. Jest pomostem pomiędzy światem  
produkcji, a światem �nansów i zarządzania.

Monitoring produkcji

Integracja danych pochodzących z dowolnych 
systemów sterowania, liczników i urządzeń 
pomiarowych w jedno centralne repozytorium 
danych 

Integracja z automatyką

Integracja wszystkich wag w jeden centralny 
system ważenia z możliwością pracy zdalnej 
operatorów

System ważeń transportu
Optymalizacja jednostkowego kosztu  
produkcji

Narzędzia wspierające efektywne zarządzanie 
zużyciem mediów i surowców 

Monitoring mediów 
i surowców



Wsparcie reaktywnego prewencyjnego 
modelu utrzymania ruchu wraz                                       
z udostępnieniem danych dla predykcji

Możliwość digitalizacji dowolnych procesów 
biznesowych 

Usprawnienie procesu komunikacji oraz 
przyśpieszenie przepływu informacji                                                                     
i dokumentów 

Niezbędne środowisko do podejmowania 
szybkich i trafnych decyzji – również w wersji 
mobilnej

Benchmarking wskaźników pomiędzy
zakładami wspomagający poprawę
efektywności

Koncepcja 
Platformy Proman

Poznaj naszą
aplikację mobilną
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Integracja procesów biznesowych 
realizowanych w systemach ERP z danymi 
pochodzącymi z dowolnych systemów 
sterowania, liczników i urządzeń pomiarowych

Integracja z ERP
Prezentacja najistotniejszych informacji                     
w formie uproszczonych diagramów,      
wykresów, raportów i zestawień 

Kokpity menadżerskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Automatyzacja procesów biznesowych                          
z wykorzystaniem narzędzi mobilnych  

Wygodna i efektywna realizacja zadań przez 
pracowników 

Rozwiązania mobilne

Integracja danych pochodzących z różnych 
zakładów produkcyjnych w jedno centralne 
repozytorium danych 

Monitoring wielu 
zakładów

Narzędzia do realizacji zadań i procesów                       
w obszarze utrzymania ruchu

Wsparcie utrzymania
ruchu

PLATFORMA PROMAN


