S03 - XL is Verschillend

Wat maakt Vorne XL anders?
De XL Productivity Appliance TM is een echt uniek product.
Hier zijn 5 specifieke redenen over XL die ervoor zorgen dat uw project een succes
wordt.

1.Lage kosten
XL is een standaard kant-en-klaar product. Zie het als een Zwitsers legermes voor
productieverbetering. Het omvat alles wat je nodig hebt, geïntegreerd in één
apparaat.
“Geen consultants, geen maandelijkse kosten, geen onderhouds- of
supportcontracten, onbeperkte gebruikers en onbeperkte technische ondersteuning”
Dat betekent een ongelooflijk lage total cost of ownership voor u.

2.Eenvoudige implementatie
XL is eenvoudig te installeren. In de meeste gevallen kunt u gebruik maken van
telsignalen van bestaande sensoren. Wij zorgen voor een barcodescanner voor de
operators; u zorgt voor een verbinding met uw netwerk.
XL kan door uw elektricien worden geïnstalleerd. IT zal blij zijn te horen dat er geen
servers of software te installeren is en dat uw gegevens veilig achter uw firewall
zitten. En als u toch vragen heeft of hulp nodig heeft, wordt u ondersteund door onze
deskundige technische ondersteuning.

3.Diepgaande expertise
XL biedt u een basis van rijke en zeer nauwkeurige gegevens. Vorne helpt u die
gegevens om te zetten in resultaten. Vorne en ACI helpen bedrijven al 45 jaar met
het monitoren en verbeteren van de productiviteit van de productie.
Onze kennis en ervaring zijn grondig geïntegreerd in elk aspect van XL.

4.Onmiddellijke resultaten
XL bevat een scorebord voor de fabrieksvloer met realtime productiedoelen voor uw
operators, zodat ze de “Shift” kunnen "winnen". Geïntegreerde rapporten en live
dashboards bieden direct inzicht voor supervisors. Trend en Roll up rapportages
bieden een strategisch overzicht voor managers. Directe informatie en inzichten
voor alle niveaus van uw bedrijf. Een gedeelde informatiebasis die gecoördineerde
beslissingen en verbeterde resultaten stimuleert.

5.Toekomstig bewijs
XL schaalt eenvoudig en naadloos door meer apparaten aan uw netwerk toe te
voegen (één per productielijn). Wanneer u klaar bent voor de volgende stap, maken
toolkits van onze partners het eenvoudig om XL te integreren in


PLC's, MES- en ERP-systemen.

Regelmatige software-updates zorgen ervoor dat XL een investering is die niet

alleen direct rendement oplevert - het blijft groeien in waarde met nieuwe functies
en functionaliteit.
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