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VECTOR DASHBOARD และ
ห้องตัด LECTRA 4.0
ก้าวเข้าสู่ IoT ด้วยโซลูชั่น 4.0 ตัวแรกสําหรบัดู KPI ของเครื่องตัด Vector บนระบบ Cloud

Lectra Cutting Room 4.0 ใชประโยชนจากเทคโนโลยีหลักในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อชวยใหลูกคาสามารถ 
เพิ่มประสิทธิภาพของทุกกระบวนการตัด ตั้งแตกระบวนการตัดจนถึงการวิเคราะหประสิทธิภาพเครื่อง

Lectra Cutting Room 4.0 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และการดําเนินการตามออเดอร

เขาถึงเขามูลสวนกลางไดงาย

เห็น KPI หลักสําหรับการผลิต
อยางชัดเจน

สามารถระบุพื้นที่สําหรับ
ปรับปรุงไดอยางรวดเร็ว

Vector Dashboard เปนโปรแกรมระบบ
 ระบบ Cloud ที่สามารถเขาถึงไดผานทาง

Service Portal ของ Lectra
ชวยใหสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ

การผลิตของแตละอุปกรณผาน KPI รายวัน  

เครื่องตัด

แพลตฟอรม์ดิจิตอล
สําหรบัการตัด ของ Lectra
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อะไรคือ Vector 
Dashboard

ประโยชนของ Vector 
Dashboard คุณสมบัติที่จําเปน

Dashboard จะใหบริการฟรีสําหรับลูกคา
ที่มีสัญญาบริการและกอนขอเสนอสัญญา 

บริการใหม
เขาใชงานไดฟรีจนกวาจะมีการเปดตัว
ขอเสนอบริการใหมหรือจนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2023

Vector Pilot V3R3 

(ปรับปรุงการตัดและกระบวน
การผลิตโดยรวม)

เครื่องตัดรุน่ V4/V5

ลูกค้ามสีัญญาบรกิาร
แบบ Power

ทุกตลาดสินค้า

เครื่องตัดเชื่อมต่อ
อินเทอรเ์น็ต



About Lectra
For forward-looking companies that breathe life into our wardrobes, car interiors, furniture and more, Lectra is committed to crafting the 
premium technologies that facilitate the digital transformation of their industry. Lectra’s offer empowers brands and manufacturers from 
design to production, providing them with the market respect and peace of mind they deserve. In the automotive industry, Lectra offers 
integrated cutting room solutions and expert services dedicated to suppliers of airbags as well as fabric and leather vehicle seating and 
interior components. Founded in 1973, today Lectra has 32 subsidiaries across the globe, serving customers in over 100 countries. With 
more than 1,700 employees, Lectra reported revenues of $333 million in 2018. Lectra is listed on Euronext (LSS).
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Intel Core i5-4570S

Computer

Dell Optiplex XE2

CPU

3 GB for installation of the 
application and components

Hard Drive

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
Windows 10 Enterprise 64-Bits Edition 
Windows 8.1 Professional 64-Bits 
Edition

ประสิทธิภาพ
การผลิต

ปรมิาณ
การผลิต

KPI และพารามิเตอรท์ีม่ใีห้ 

เวลาใน
การผลิต

ต่อเครื่องตัด

ความต้องการ
ทางเทคนิค

RAM
8 GB 64 bits

• ความยาวของเสนชิ้นงาน
• จํานวน Marker
• จํานวนชิ้น
• ความยาว Marker

• เวลาการตัดสุทธิ
• เวลารวมในขั้นตอนการตัด
• การแยกประเภทสําหรับเวลาในขั้นตอนการตัด (เวลาสุทธิ, เวลาที่เครื่อง 

อยูกับที่ (idle), เวลาการ input, เวลาการเก็บผา (offloading), เวลา 
การหยุดระหวางตัด, เวลาขั้นตอน positioning, เวลารวมการหยุด 
ระหวางตัด)

• การใชเครื่อง MU

• ความเร็วของการตัดวัสดุ
• ความเร็วของการตัดเสนชิ้นงาน
• อัตราการตัดตอชิ้น

VECTOR DASHBOARD และ
ห้องตัด LECTRA 4.0
ก้าวเข้าสู่ IoT ด้วยโซลูช่ัน 4.0 ตัวแรกสําหรบัดู KPI ของเครื่องตัด Vector บนระบบ Cloud


