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LAAG 5 PRODUCTIE SAMENWERKING
Prospact is dé procesvertaler met ruime ervaring op alle lagen van het ISA95 model. 
Die automatisering verzorgen wij voor de sectoren zuivel, voeding, veevoeding, energie, water en infra. 

 Tijdsuur: Oneindig

LAAG 4 KANTOOR AUTOMATISERING (ERP)
Prospact spreekt de taal van de ERP consultants en zorgt voor de koppeling met de
kantoorautomatisering. In deze ERP laag werkt Prospact samen met diverse SAP en EXACT integrators.

 

 Tijdsduur: Maanden, weken, dagen

LAAG 3 MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT (MOMS)

Prospact bouwt op basis van Aveva MOMS, de vertaling tussen kantoorautomatisering en procesautomatisering. 
Door de toepassing van Aveva zijn wij in staat om deze laag modulair en stapsgewijs op te bouwen. Doordat wij het 
proces begrijpen, zijn wij ook in staat om met uw medewerkers op deze laag de behoefte in informatievoorziening en 
verwerking te vertalen naar duidelijke dashboards. Hierbij werken wij volgens het ISA95 model.

Een voorbeeld van MOMS processen zijn: 
- Ontvangst en verwerking van proces/verpakkingsorders;
- Terugkoppeling over geproduceerde hoeveelheden;
- Voortgangsrapportages en voorraadbeheer;
- Geven van inzicht in beschikbaarheid en efficiëntie van de lijnen;
- Energieverbruik gerelateerd aan de statussen van processen, et cetera.
 

 Tijdsduur: Dagen, dagdelen, uren, minuten 

LAAG 2 PROCES AANSTURING & CONTROLE

Prospact bouwt op basis van Simatic PCS 7, de vertaling tussen de PLC (AS) besturing en 
de Scada (OS) weergave en bediening. Hierdoor zijn uw uitvoerende medewerkers in 
staat om heel het productieproces vanaf schermen in centrale bedienkamers, 
remote via tablets of vanuit huis in te zien én te bedienen.  

Daarbij passen wij, waar nodig, optionele pakketten van Siemens PCS 7 toe. 
Denk hierbij aan Simatic RouteControl om verplaatsingen binnen een fabriek op 
een gestandaardiseerde manier te automatiseren, Simatic Batch voor mix- 
bereidingen of CIP-keukens. 

Wij passen PCS 7 zoveel mogelijk standaard toe, zodat u altijd in staat bent 
eenvoudig te migreren naar nieuwe versies. Uw bedienfilosofie is bij ons leidend. 
Het doel van onze dienstverlening is het verzorgen van een veilig en volcontinu 
productieproces. Daarbij werken wij volgens ISA88 (Batch) en ISA106 (Continu) model. 
Indien uw proces op basis van een Siemens TIA-portal draait, dan bouwen wij uw Scada 
laag in Aveva System Platform & OMI.

 Tijdsduur:  Seconden

LAAG 1 PROCES BESTURING

Om uw proces veilig, efficiënt en duidelijk aan te sturen, bouwt Prospact de automatisering 
op basis van Simatic PCS 7 en TIA-portal. Als specialist in DCS én PLC/SCADA, zijn onze 
oplossingen gericht op Siemens hard- en software. Prospact zorgt voor open software 
en standaard bibliotheken. U kunt op elk gewenst moment over de benodigde data 
beschikken. Wij bouwen conform de standaard van Siemens, 
waardoor u altijd kunt migreren naar nieuwe versies.

 Tijdsduur: Minuten, seconden, milliseconden

LEVEL 0 HET PROCES
Prospact spreekt de taal van uw proces. Onze consultants kunnen met uw technologen en 
proces engineers zorgen voor de juiste vertaling naar automatisering voor complexe regelingen. 

 Tijdsduur: 24/7
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