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Power Your Business

Power Display
Prikažite ključne podatke iz ERP na zaslonih v proizvodnji. Vizualizirajte podatke v 
proizvodnji, imejte pregled nad ključnimi metrikami dogajanja v proizvodnem 
procesu v realnem času in vzpostavite učinkovit pretok informacij med 
zaposlenimi. Zagotovite, da bodo vsi zaposleni v realnem času obveščeni o 
poteku dela, od izdelanih količin do količinskega izmeta in zastojev strojev.
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Katere težave izdelek
rešuje in kako? 

Power Display omogoča prikaz podatkov proizvodnje v realnem času. Prikažete lahko 
podatke, kot so število končanih izdelkov, število naročil ali recimo dnevna uspešnost glede 
na cilj. Omogoča tudi prikaz različnih podatkov, kot so opisi produktov ali polizdelkov, risb, 
načrtov ali delovnih nalogov z osebami, ki so odgovorne za določeno nalogo.  

Podatki v proizvodnji

Možnost imate prikazati podatke, ki so informativne narave in so nastavljivi prek sistema 
ERP – Business Central. Prikazujte obvestila, interne strani html, opozorila in druge 
informacije po meri, ki jih želite prikazati. Vsi podatki in prikazi na zaslonu so definirani v 
vašem sistemu ERP, od koder jih lahko prilagajate. 

Informativni podatki

Imejte prikaz razpoložljivosti delavcev vedno na dlani. Prek zaslona v svoji pisarni ali 
delovnem prostoru boste imeli prikaz razpoložljivosti vsakega posameznega delavca ali 
ekipe, odvisno od nastavitev, in tako lažje načrtovali svoje delo.

Razpoložljivost delavcev

Podatki ali informacije, ki jih želite prikazati, so popolnoma prilagodljivi po meri in 
enostavno nastavljivi prek poslovnoinformacijskega sistema Microsoft Dynamics 365 
Business Central. Prikaz je možen na TV-zaslonih vseh vrst in velikosti ter tudi na tablicah 
ali računalnikih prek brskalnika.

Prilagodljivost po meri

+ +Hitra in zanesljiva 
strojna oprema

Prikaz preko 
spletnega brskalnika

+ +Podpira 
resolucijo 4k

Hiter pregled ključnih 
informacij
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