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CÔNG TY TNHH MAINETTI - GIẢI BÀI TOÁN SẢN XUẤT BẰNG PHẦN
MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT MMS VÀ CÔNG NGHỆ BARCODE
I. Giới thiệu về Công ty TNHH Mainetti
Công ty TNHH Mainetti được thành lập vào
05/1961 bởi anh em nhà Mainetti: Gianni, Luigi,
Romeo and Mario. Sau hơn 40 năm hoạt động trên
thị trường quốc tế, đến 10/12/2003, công ty TNHH
Mainetti Việt Nam được tiếp tục thành lập tại Việt
Nam với nhà máy ở Đường số 7, KCN Long Thành,
Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai với
quy mô sản xuất lên đến 14,500 m2.
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và
in ấn các mặt hàng như mắc áo, bao bì, túi đựng,..
Mainetti Việt Nam luôn tự hào là một trong những
doanh nghiệp sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao
cho nền kinh tế Việt Nam.
II. Hiện trạng sản xuất và những khó khăn hiện tại của Mainetti
1. Tốn nhiều thời gian để tính sản lượng công nhân & không chính xác
Tính sản lượng cho
công nhân lâu &
không chính xác

Why?

Quy trình Ghi nhận
sản lượng công nhân
chưa tốt

Why?

Quy trình ghi nhận sản
lượng qua 2 công đoạn và
dễ xảy ra sai sót

Why?
Chưa có hệ thống hỗ
trợ tránh sai sót và tự
động hóa trong việc
ghi nhận sản lượng

Why?

(1) Ghi nhận sản lượng dưới nhà máy
(2) Gửi chứng từ về trung tâm điều
hành sản xuất để nhập vào cơ sở dữ
liệu (thủ công)

2. Khó khăn trong việc quản lý thời gian downtime của máy

Khó khăn trong việc
quản lý Downtime

Why?

Cập nhật thời điểm
Downtime không tức
thời

Why?

(1) Data collector ghi nhận thời điểm
downtime
(2) Đưa chứng từ về trung tâm điều
hành sản xuất nhập vào cơ sở dữ liệu
Why?
Không có hệ thống hỗ trợ nhân sự
khu vực sản xuất ghi nhận
downtime và cập nhật tự động vào
cơ sở dữ liệu
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III. Chi tiết, hiệu quả của giải pháp
1. Chi tiết giải pháp



Phần mềm quản lý sản xuất doanh nghiệp
BSM.MMS



Kết hợp phần mềm quản lý sản xuất (MMS) với
công nghệ Barcode



Thiết lập giải pháp hạ tầng, phủ sóng wifi toàn bộ khu
vực nhà xưởng

2. Hiệu quả giải pháp


Quản lý hiệu quả hơn trong công tác tính sản lượng công nhân và tính downtime của máy



Truy vết được nguồn gốc, quy trình sản xuất, nhân sự phụ trách của sản phẩm đầu ra



Dữ liệu sản xuất được cải thiện real time hơn

IV. Tham khảo:


Website Mainetti: https://www.mainetti.com/en/



Website BSM: http://bsm.com.vn/



Website Zebra: http://zebra.com
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