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“Any customer can have a car painted any color that he wants, as long as it is black.” 
is een vermaarde uitspraak van Henry Ford, oprichter van de Ford Motor Company. 
Toch waren zijn eerste modellen niet zwart, maar in meerdere kleuren verkrijgbaar. 
De zwarte verf droogde echter veel sneller dan de andere kleuren. Om de snelheid 
van zijn productielijnen te optimaliseren, besloot Ford dat zwart de standaard werd. 
Vijftien jaar lang konden de Amerikanen een T-Ford kopen… in de kleur zwart. 

Vandaag de dag zou Ford hier niet mee wegkomen, hoe goed zijn auto’s ook zouden zijn. 
De markt vraagt om diversiteit en een bedrijf dat hier niet aan kan voldoen, verliest het 
van de concurrent die wel custom made products kan leveren. Ook de eigen groei en 
steeds veranderende en verscherpte wet- en regelgeving dwingt een productiebedrijf 

alle veranderingen niet meer te doen. Wanneer u wilt dat uw bedrijf kan blijven 
inspelen op de veranderende vraag, op de juiste manier groeit en kan blijven 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, dan speelt automatisering en 
digitalisering een belangrijk rol.

De Manufacturing Execution System-oplossing van Visual Link Software 
(VLS|MES) is de oplossing als het gaat om deze optimaliseringsslag van uw 
gehele productieproces. VLS|MES is ontwikkeld door de software engineers van 
Hellebrekers Industriële Automatisering; de system integrator in de 
procesindustrie.

WAT IS EEN MANUFACTURING  EXECUTION  SYSTEM

Een Manufacturing Execution System (MES) is een informatiesysteem voor het inplannen, 
monitoren en aansturen van productieprocessen met een continu karakter. Het is de ver-
ticale digitale verbinding tussen de kantooromgeving (ERP) enerzijds en de productieom-
geving (mensen en machines op de werkvloer) anderzijds. Productieorders, verbruiken, 
opbrengsten, kwaliteitsgegevens en voorraadniveaus worden middels MES real-time 
gemonitord en productieprocessen worden optimaal aangestuurd. 

Vanwege de internationale standaard (ISA-95) waarop VLS|MES is gebaseerd, is deze in 
staat om met elk ERP-systeem (bijvoorbeeld SAP of Oracle) te communiceren. Aan de 
andere kant past het open karakter van VLS|MES zich aan aan een veranderende productie- 
omgeving. Dat houdt concreet in dat uitbreiding van uw machinepark gedurende of na 
implementatie van VLS|MES, geen problemen oplevert. Het uitgebreide pallet aan 
communicatieprotocollen en beschikbare drivers maakt het mogelijk dat VLS|MES 
gekoppeld kan worden aan alle beschikbare PLC-besturingen die gebruik maken van de 
internationale standaard ISA-95.



OPBOUW VISUAL LINK SOFTWARE  | MES
VLS|MES is opgebouwd uit acht functionaliteiten. Een complete invoering van alle acht is mogelijk, maar niet noodzakelijk. 
Dit hangt af van uw wensen, in hoeverre u al gebruik maakt van andere, goed functionerende digitaliseringsoplossingen en 
– uiteraard- de beschikbare middelen. Zo kunt u bijvoorbeeld starten met het digitaliseren van de planning of uw voorraad-
beheer. Ook is een gedigitaliseerde kwaliteitsregistratie mogelijk, zonder afname van andere functionaliteiten.
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Planning 
verwerkt de globale order naar een 
gedetailleerde productieplanning 
tot het niveau van uren en minuten. 
Naast deze order worden alle andere 
orders meegenomen en plant de 

van produceren. Planning haalt alle 

en Resources.

legt vast hoe een product geprodu-
ceerd moet worden: het recept met 
de bijbehorende machine-
instellingen.

az

Resources
bundelt en verwerkt actuele in-
formatie over mens, materiaal en 
middelen en verschaft inzicht in de 
voorraden.

Vrijgave
geeft de order vrij voor productie 
na een laatste controle van de 
beschikbare resources en de 
benodigde productievoorschriften 
door de operator.

GO

Track  & Trace 
maakt alle informatie beschikbaar over de om-
standigheden waaronder een productiebatch is 
gemaakt. Elke batch krijgt een unieke code op 
basis waarvan u informatie kunt inwinnen over 
de historie van elke afzonderlijke batch tot op 
individueel productniveau. De actuele status 
van een productieorder en de traceerbaarheid 
ervan worden geüpload naar uw kantoorom-
geving.

Data verzameling 
verzamelt de beschikbare productiedata (direct 
beschikbaar vanuit productievloer of ingevoerd 
door de operator). Alle gegevens worden in een 
database gestructureerd en compact opgeslagen.

Analyse
bundelt alle beschikbare data vanuit Visual Link. 
Deze software voorziet in twee soorten feed-
back van data: real time en near real time. Een 
voorbeeld van real time feedback is de directe 
bijsturing van het productieproces op basis van 
bijvoorbeeld E-normering, OEE, productiev-
oortgang, etc. Voorbeelden van near real time 
feedback zijn productie- en weekrapportages.

Uitvoering
regelt de daadwerkelijke aansturing van de pro-
ductievloer. Enerzijds door de directe koppeling 
met de machinebesturing en anderzijds via de 
tablets aan de productielijn die toegankelijk zijn 
voor de operator en de productieleider.



DE BELANGRIJKSTE  VOORDELEN  OP EEN RIJ

VERHOGING  FLEXIBILITEIT  OP UW PRODUCTIEVLOER  

VLS|MES stelt u in staat sneller productwijzigingen door te voeren. Recepten van 
nieuwe producten worden ingegeven en onze intuïtieve Planningssoftware zorgt 
ervoor dat u alle resources (mensen, materialen en middelen) zo optimaal mogelijk in 
kan zetten 

MINDER ADMINISTRATIE  OP DE WERKVLOER

Doordat VLS|MES heel veel handelingen overbodig maakt (denk aan het handmatig 
overtypen van orders, het invoeren van de planning, het bijhouden van de voorraad 
of de papieren klachtenregistratie), zijn er op de werkvloer veel minder adminis-
tratieve handelingen nodig. De operator kan zich hierdoor meer richten op het soe-
pel laten verlopen van het productieproces. 

VANUIT ÉÉN DEFINITIE  EEN CONSTANTERE  KWALITEIT

Aangezien ieder artikel (SKU) op exact dezelfde manier wordt geproduceerd, neemt 
de kans op kwaliteitsverlies of kwaliteitsverschil op zowel korte termijn (per productie- 

VERSNELDE  KLACHTAFHANDELING

Was het voorheen vaak een tijdrovende klus om te achterhalen wat de oorzaak van 
een klacht was, VLS|MES maakt het mogelijk om met een paar muisklikken relevante 
gegevens op te vragen. Per klacht kan dit uren aan uitzoekwerk schelen.

MINDER FOUTEN DOOR EENDUIDIGE  INFORMATIE

Doordat alle instellingen van ieder product (recepten, benodigde re-
sources en machine-instellingen) centraal staan opgeslagen en worden 
beheerd, is de kans op menselijke fouten sterk gereduceerd. Iedere 
stap in het proces staat beschreven en de operator weet precies wat hij 
wanneer moet doen. 

REALTIME  KOPPELING  MET MACHINEPARK

Door een realtime koppeling met het machinepark heeft u actueel 
inzicht in de productievoortgang en daarmee in de planning. Loopt de 
productie achter, dan is snel te achterhalen wat de oorzaak is en kunt u 
gericht starten met verbeteren en optimaliseren. 



(NOG) GEEN KOPPELING  MET ERP, MAAR WEL WILLEN STARTEN  MET DIGITALISEREN ?
Hoewel MES in de basis de digitale verbinding legt tussen kantoor- en productie-
omgeving, is het voor het starten met VLS|MES niet noodzakelijk dat er al kantoorsoft-
ware in de vorm van een ERP-systeem aanwezig is. De modulaire opbouw maakt het 
namelijk mogelijk ook zonder ERP de productievloer te digitaliseren. Zo kunt u al laag-
drempelig starten met het strategisch plaatsen van enkele (optische) sensoren binnen 
uw machine- park, deze digitaal te laten uitlezen in VLS|MES en via de functie Analyse 

GENERIEK  & MAATWERK

VLS|MES is geen softwarepakket dat met enkele muisklikken geïnstalleerd 
kan worden. Het is een software-oplossing dat deels uit standaard 
componenten en deels uit maatwerk bestaat. Voordeel van de standaard 
componenten is, dat deze bug-free zijn, al succesvol bij andere bedrijven 
draaien en lagere kosten met zich meebrengen. Maatwerk zorgt ervoor 

worden. ISA95 zorgt ervoor dat de basis altijd gestructureerd blijft.

MEER WETEN?
Bent u geïnteresseerd wat een MES-implementatie voor uw organisatie 
kan betekenen?  Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar 
info@visuallink.nl. Binnen drie werkdagen neemt één van onze Visual 
Link Software engineers contact met u op.

VISUAL LINK SOFTWARE

Wieling 4
8072 TE Nunspeet
T. 088 456 8000 

E. info@visuallink.nl
W. www.visuallink.nl
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