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O SYNECO 2020 é um sistema de gestão de produção, 
também conhecido como MES (Manufacturing 

Execution System), sendo capaz de aumentar sua 
produtividade sem interferir no atual fluxo da sua 

indústria, coletando dados da manufatura em tempo 
real. Seu foco é reduzir custos de produção e melhorar 

o aproveitamento e desempenho dos recursos 
disponíveis no chão de fábrica.    

Para manter-se competitivo no mercado, um 
sistema de gestão da produção alinhado às 

mais novas tecnologias é essencial. Comparar 
o que foi planejado com o que está sendo 

executado é fator determinante para tomadas 
de decisão na melhoria contínua dos serviços 

prestados e no aumento da produção. 

O SYNECO 2020 é desenvolvido pela SKA, que há mais de 30 
anos ajuda empresas a automatizarem seus processos. São anos 

de experiência com sistemas de gestão MES, contando com base 
extensa de clientes, resultando em um banco de dados 

consistente e regras de negócios consolidadas. 
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OEE – Overall
Equipment Effectiveness 

O SYNECO 2020 utiliza o OEE para 
medir a eficiência global dos 
processos da fábrica. 
A comunicação é toda adaptada 
ao fluxo já existente dentro da 
empresa para que o OEE seja 
otimizado e a produção esteja de 
acordo com a real capacidade 
produtiva. 

Manufatura
sem papel

Toda informação impressa dentro 
de uma linha de produção pode 
estar desatualizada e gerar ruídos 
de comunicação entre chão de 
fábrica e gestores. Informações 
para a produção, em meio digital, 
são mais certeiras e promovem 
menos desperdício de papel e 
recursos. O SYNECO 2020 
possibilita que o chão de fábrica 
tenha acesso a documentos do 
que está sendo feito no momento 
(normativas, vídeos, modelos 3D), 
sem precisar de papel, tudo por 
meio eletrônico.

Comunicação,
compartilhamento

e visualização

Com os dados coletados, a 
comunicação entre setores e 
unidades de produção é dada em 
tempo real, dificultado a 
propagação de informações 
obsoletas e contribuindo para a 
melhora dos indicadores de 
produção medidos, 
demonstrando a 
eficiência global 
dos recursos 
produtivos da 
fábrica (OEE). 

Coleta dos dados da manufatura 
em tempo real, com foco na 
redução dos custos de produção e 
melhoria do aproveitamento e 
desempenho dos recursos 
disponíveis no chão de fábrica. Os 
dados podem ser coletados de 
qualquer dispositivo – 
computador, celular ou tablet - 
que tenha acesso via browser, 
independente do sistema 
operacional do terminal de 
operação e em qualquer local da 
fábrica.

Coleta de dados
em tempo real

produtiva. 

Máquina: Centro de Usinagem Feeler Úl�ma atualização: 20/04/2019 - 16:00:00
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SEM RESTRIÇÕES

Conexão de um único dispositivo para diversas máquinas, com 
acesso via desktop, notebook, tablet ou até mesmo 
smartphone, sem a necessidade de estar no mesmo ambiente 
de produção.  Também há a ampliação de uso com as 
tecnologias mais recentes, viabilizando a utilização do sistema 
com os web browsers mais conhecidos e utilizados no mundo 
bem como diferentes sistemas operacionais, utilizando ainda 
protocolos robustos e amplamente difundidos no ramo 
industrial. 

ADAPTAÇÃO

O SYNECO 2020 se adapta à realidade de cada linha de 
produção, podendo atender os mais diferentes tipos de 
indústria. 

FUNCIONAMENTO COM
OS PROTOCOLOS MAIS
COMUNS DO MERCADO

AMPLA VISUALIZAÇÃO
DE DOCUMENTOS

PERSONALIZAÇÃO
DE CORES E LOGO

DO CLIENTE

FLEXIBILIDADE DE USO EM
SISTEMAS OPERACIONAIS

FLEXIBILIDADE DE 
USO EM BROWSERS

FLEXIBILIDADE DE USO
EM DISPOSITIVOS



HARDWARE

Coletor inteligente, com regras de negócio pré 
definidas e totalmente configurável para atender 
demandas que necessitam de ações mais rápidas e 
automáticas, provendo maior eficiência para 
tomada de ações além de armazenamento local de 
eventos e tomada de ações de segurança 
independente da conexão com o servidor.

Dispositivos desenvolvidos pela SKA para coleta de 
informações dos equipamentos do cliente, possuem 
comunicação via protocolo Modbus TCP com o 
Servidor do Syneco Production 2020, e podem ser 
distribuídos pela planta do cliente, podendo ou não 
estar conectado a um terminal de operação. 



TABELAS GRÁFICOS CARTÕES PAINEL

Mais do que apenas coletar dados, para se medir com eficácia 
o desempenho da sua produção, é preciso visualizar com 
clareza todas as informações obtidas. 

O SYNECO 2020 REPORTS é a solução para exibição de dados 
de forma clara e objetiva.

APRESENTAÇÃO

O intuito do software, através da leitura do banco de dados, é 
exibir os dados coletados no chão de fábrica, tornando 
possível conhecer mais amplamente a sua empresa, 
baseando-se em evidências reais, coletadas e exibidas em 
tempo real, fornecendo todo e qualquer suporte à gestão, 
facilitando a tomada de decisões.

Com análises facilitadas, e rápida navegação, ajuda a identificar 
perdas e gargalos da produção, reduzindo riscos e obstáculos, 
tornando as informações visíveis e compartilhadas a todos 
responsáveis, identificando oportunidades e revelando 
informações valiosas sobre o comportamento de cada setor.

A visualização dos dados coletados é aprimorada para ser exibida de diversas formas, através de 
relatórios e gráficos como barras, colunas, pizza e indicadores. Todos podem ser exibidos em abas, 
que facilitam diversas consultas simultâneas. Também é possível apresentar tais informações em 
formato de cartões, com diversos tamanhos pré-definidos. Todas essas opções de visualizações 
podem ser condensadas e exibidas em painéis personalizados, cada qual com seus parâmetros 
específicos. 

Fonte de
dados

Tabelas

Gráficos Exportação

Cartões Painel

VISUALIZAÇÃO

Em uma estrutura customizável de 
consulta aos dados do banco, é possível 
a criação do conjunto de informações 
que farão as verificações diretamente no 
banco da coleta de dados, retornando as 
informações visuais finais. Todo esse 
processo é apresentado dentro de uma 
interface amigável e intuitiva. Existe ainda 
a possibilidade de conexão em qualquer 
banco SQL, e futuramente, não SQL.

VERSATILIDADE

Exportação
de relatórios

.CSV, PDF e imagem

Personalização de
legendas e colunas.
Multiplos vínculos

com fonte de dados

Interface amigável.
Edição e adição

via Wizard



MÓDULOS DOS RELATÓRIOS
São aproximadamente 90 relatórios pré-definidos, categorizados em sete módulos, para que nenhum detalhe do chão de 
fábrica fique para trás, ou passe despercebido. Novos módulos e relatórios podem ser criados de acordo com a demanda de 

cada cliente, em específico. 

Tempo Real Analítico Manutenção Qualidade Controle de Produção Cadeia de Ajuda Operadores

MÓDULOS DOS RELATÓRIOS



FUNCIONALIDADES

1
2
3
4

ADIÇÃO EM ETAPAS DATASETS E CONEXÕES BANCO DE DADOS LEGENDAS
Conceito de Wizard para adição e edição de 

relatórios, datasets, ou qualquer outro componente 
modificável.

Multiplas bibliotecas de dataset 
para múltiplos vínculos de 

relatórios. 

                            Conexão com outros bancos 
SQL e não SQL e via Rest API.

Legendas 
personalizadas.

FORMATAÇÃO COLUNAS E FUNÇÕES TROCA ENTRE ABAS E DRILL DOWN TEMPO DE ATUALIZAÇÕES
E ROTINASOcultar e totalizar colunas.                             Alterar ordem, renomear colunas. 

Possibilidade da aplicação de 
funções em colunas e totalizadores.

                     Conceito de abas e tempo de exibição 
configuráveis e automáticas. Drill down de 

relatórios para maior detalhamento.
Tempo de atualização de relatórios pré 

definidos e rotinas automáticas configuráveis.

PERMISSÕES TELÕES, URL E QR CODE IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO COLOR THEMES E MULTI IDIOMAS
                            Permissões por usuários e grupos de 

usuários.
                     Telões personalizados e relatórios 
via URL preparados para abertura 

via QR Code.

              Possibilidade de importar e exportar funções, 
relatórios e datasets. Exportar e salvar relatórios 

em formato Excel, Adobe PDF e imagem.

                            Temas de cores pré definidos personalizados. 
Sistema preparado para multi idiomas.



CLIQUE E ASSISTA AO VÍDEO



SUA INDÚSTRIA SEM RESTRIÇÕES

ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E SAIBA MAIS
WWW.SYNECO.COM.BR


