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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. 
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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. 



CLIQUE E ASSISTA AO VÍDEO

https://youtu.be/-XIxhBYdccM
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