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Markedet

 Fleksibelt & Konfigurerbart

 Uafhængighed af IT & specialister

 Ingen risiko/investering

 ‘Pay as You go’

 Pålidelighed (100% oppetid)

 Passe til forretningen - altid

 Produktionen og behovet til denne er under konstant 

forandring

 Ved at løfte ‘intelligensen’ i automatiseringen op i MES 

laget opnås et system UDEN afhængighed af specialister

 Med en abonnementsbaseret løsning, undgås investering i 

IT infrastruktur og store licenser

 Når behovet vokser betales for flere abonnenter

 Med A-MES unikke CACHE system er der altid 2 aktive 

servere – hvilket muliggør vedligehold UDEN nedetid

 Med en unik konfigurerbar og fleksibel løsning, kan 

systemet altid konfigureres til behovet (ingen 

programmering)



Traditionelt

 Stor risiko & investering

 Lang implementeringstid

 Overkapacitet

 Projektspecifikt

 IT & Specialist afhængighed

 Begrænset realtidsbillede

 Data ikke delt globalt

 MES/automationsprojekter koster typisk >500kKr. Med 

usikker succes og udbytte er der stor risiko forbundet

 Med et IT-projekt som forløber for implementeringen og 

ny kode til MES løsningen, er der typisk lang leveringstid

 Da løsningen laves til specifik kapacitet, påregnes 

normalt overkapacitet, for at fremtidssikre

 Projektspecifikke løsninger bliver sjældent en success

(ret længe) behovene ændrer sig og der programmeres 

med snævert fokus

 Med intelligens og for meget logik bygget ind i bl.a. PLC, 

kræves PLC programmører og specialister, når der skal 

ændres noget (ny maskine, anden fordeling m.m.)

 Traditionelle systemer anvender ‘refresh’ knap – som 

loader data og opdaterer skærmbilledet (alternativt 

poller)

 Data gemmes på lokale servere og er ikke tilgængelige 

for andre dele af forretningen eller i forsyningskæden



A-MES unikke løsning

 Data deles globalt (v. behov)

 Let og simpel brugerflade –

flersproget

 Intet IT projekt

 Konfigurerbar platform – tilpasses 

af egne ansatte (ingen 

afhængighed)

 Autonome maskiner – som styres og 

koordineres i MES laget

 Med A-MES dele data globalt og kan anvende igennem 

hele forsyningskæden

 A-MES er let at bruge og har en genkendelig 

brugerflade på et sprog valgt af den enkelte bruger –

i samme system

 Vælges A-MES cloud baseret, er der intet 

forudgående IT projekt (sparer tid & penge – samt 

risiko) og man er hurtigere i mål

 A-MES er designet med generiske principper og med 

fleksibilitet og konfigurerbarhed for øje. Ændringer i 

produktions-setup kan håndteres af produktionsfolk.

 Maskiner melder blot hvad der er ankommet – og får 

alle proces relevante informationer, fra A-MES.



A-MES unikke løsning - fortsat

 CACHE

 Cloud – licensbaseret. Ingen risiko 

& investering

 Frit valg af operativsystem & 

database

 Med AMS Universal Interface Modul 

– interface du til ALT

 Flersproget – herunder Dansk

 Med A-MES unikke CACHE, er det blevet muligt at 

håndtere maskiner og automation i skyen – grundet 

intelligens omkring hvilke data der tidskritiske og meget 

andet. CACHE er også fundament for unik oppetid, med 2 

aktive servere

 Med en cloud baseret løsning, betales kun et lavt 

månedligt fee pr. samtidige bruger. A-MES er fuldt 

skalerbart og kan nemt flyttes til egne servere i VM miljø.

 Baseret på VM miljø og med klienter med embeded OS, 

kan såvel klient som server afvikles på alle kendte 

operativsystemer

 Med AMS egen udviklede Interface Modul, kan A-MES 

kommunikere med og styre alle tænkelige maskiner. 

Uden IT tilpasning.

 Bruger kan logge ind i det samme system, med deres 

foretrukne sprog.



Slut med… Velkommen til…

 IT specialist og PLC programmør 

afhængighed

 Store investeringer

 Risikofyldte projekter

 ‘Refresh’ knapper  - al relevant 

information i realtid

 Faste IP-adresser og administration 

af disse

 Kompliceret IT opsætning

 Styring af maskiner fra MES laget

 Abonnements betaling

 Fleksibel & konfigurerbar platform

 Realtidsinformation

 Dynamisk og automatisk opsætning 

og konfiguration

 Nem ERP integration

A-MES er baseret på de nyeste teknologier



AMS Firma Profil

 AMS – Advanced Manufacturing Solutions

 Hovedsæde – NuPark, Holstebro

Telf: +45 72 217216

Web: www.a-mes.com



AMS - filosofi

 AMS tror på en GENERISK tankegang omkring produktion og støttesystem 

hertil. Dette gør at vi arbejder ud fra en filosofi

 Med rod helt tilbage i midt 90’erne – realiserede vi i samarbejde med IBM Danmark 

et automatisk produktionsanlæg, hvor ‘intelligensen’ var taget ud af PLC’erne og 

flyttet op i MES laget.

 Herved var det muligt for produktionsingeniørerne at konfigurere og udbygge anlægget –

uafhængigt af IT folk og specialister.

 PLC’erne forestod blot sikkerheds- og trivielle opgaver omkring transporten og kollison. Al 

intelligens omkring hvilke processer og stationer der udførte hvad, hvor mange der var og 

hvor, var flyttet op i MES  <GENIALT>

 Baser løsninger på åbne international standarder


