Batch - Sistema de Gestão de Produção
O Sistema 7Batch foi desenvolvido pela JBV Automação para executar a gestão completa da
produção em industrias que trabalham com dosagem de materiais em ciclos de bateladas.
Possui como principal objetivo o aumento na produtividade de máquinas e processos de dosagem
que trabalhem com sólidos granulados ou líquidos e pode ser empregado nos mais variados
seguimentos da industria.

Podemos citar como exemplo a dosagem de compostos em

colorifícios, a fabricação de tintas e outros produtos químicos, a produção de ração animal e a
fabricação de produtos na industria alimentícia, além de diversos outros processos produtivos.

Parametrização Inteligente
Com o 7Batch todo o processo é controlado em tempo real O 7Batch possui um módulo de
através de telas de monitoração e de janelas de comando parametrização de dosagem que
dedicadas para cada tipo de equipamento.

registra as congurações feitas para
cada matéria prima em cada silo ou
tanque que a mesma foi utilizada,
agilizando o processo de setup na
troca de produção .

Relatórios e Grácos
Diversos relatórios são disponibilizados pelo 7Batch e com eles é possível fazer uma avaliação global e
completa do processo ou ainda vericar cada equipamento de forma individual. Existem também grácos
de produtividade que nos permitem identicar de forma rápida qualquer falha na produção.

Tela de Monitoração de Dosagem

Calculando a Produção
O 7Batch possibilita de forma rápida e

Benefícios do Sistema

direta a vericação da quantidade a ser

 Planejamento e Controle da Produção PCP ;

carregada de cada matéria prima, além de

 Controle de Produtividade por Formulação;

indicar quais matérias não estão

 Controle de Produtividade por Período

disponíveis no momento da vericação.

 Controle de Perdas por Erros de Dosagem;
 Controle de Estoque;
 Controle de Versão de Fórmulas;
 Rastreabilidade de todo o processo.

Tela de Agendamento e Controle da Produção

