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System został zaprojektowany w celu uzyskania optymalnego 

zarządzania chłodziwami oraz smarowaniem. Wszystkie wyniki 

analityczne z testów przeprowadzanych na każdej maszynie 

są automatycznie zapisywane i natychmiast wyświetlane w 

oprogramowaniu FluidTrend, pokazując stan chłodziwa w 

dowolnym czasie, umożliwiając wyświetlenie tendencji oraz 

wygenerowanie raportów na łatwym w obsłudze interfejsie. 

Oprogramowanie FluidTrend z łatwością pomaga przy 

wykonywaniu czynności związanych ze smarowaniem, 

będąc w stanie zestawiać dane wygenerowane w trakcie 

uzupełniania oleju, dostarczając obszerne raporty dla każdego 

punktu aplikacji, jak na przykład, informacje o maszynach 

o największej ilości wycieków, najlepszych użytkownikach, 

a także zawierające analizę kosztów oraz tendencje 

zużycia. Raporty z zarządzania FluidTrend zapewniają 

zgodność z wytycznymi z zakresu ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa higieny i pracy (BHP) dotyczącymi usuwania 

płynów używanych przy obróbce metali. 

To dopasowane do twoich potrzeb i wykonane na 
zamówienie oprogramowanie zostało opracowane 
przez Houghton, aby zapewnić wsparcie nam przy 
wykonywaniu czynności Fluidcare oraz zapewnić 
wsparcie tobie, przy wykonywaniu czynności 
związanych z obróbką metalu przy pomocy systemu 
FluidTrend. System można kontrolować i pozwala 
on użytkownikom niezwłocznie określać zarówno 
wskaźniki wydajności, jak i tendencje dotyczące 
kosztów dla każdej maszyny czy systemu.

FluidTrend to intuicyjny i łatwy w obsłudze portal klienta, 

pozwalający na szybkie i proste generowanie raportów 

z pracy maszyn. Dzięki niemu z pełną świadomością 

podejmujesz decyzje z zakresu działalności produkcyjnej.

 \ Skutecznie zarządzaj i kontroluj płyny używane przy 

obróbce metali: wydłużaj okres użytkowania płynów 

i zmniejszaj ilość odpadów i dzięki temu zmniejszaj 

wpływ na środowisko.

 \ Zwiększaj wydajność, zmniejszaj koszty operacyjne: 

zwiększ jakość i żywotność narzędzi oraz skróć czas 

przestoju maszyn a także zmniejsz zużycie płynów.

#CNC-TLC
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Pulpit nawigacyjny to twoje spersonalizowane centrum obsługi systemu FluidTrend. Możesz tutaj 

skonfigurować raporty stosownie do swoich dokładnych wytycznych i masz do nich dostęp zaraz po 

zalogowaniu. Pulpit nawigacyjny to twoja “strona startowa”, z której kontrolujesz resztę aplikacji. Jest ona 

dopasowana do zalogowanego użytkownika i będzie wyświetlać tylko odpowiednią treść.

Nawigacja po lewej 
stronie

Szybki linki - przejdź 
do różnych działów 
portalu.

Obejrzyj tutorial lub 
uzyskaj pomoc - kliknij 
aby zobaczyć opis 
funkcji każdej strony.

Dodaj nowy 
raport do pulpitu 
nawigacyjnego - aby 
uzyskać więcej 
informacji, sprawdź 
informacje na 
następnej stronie.

Powiadomienia, 
które potwierdzają 
działania na pulpicie 
nawigacyjnym.

Tryb ekranu 
automatycznie przesuwa 
się po raportach na 
pulpicie nawigacyjnym 
w trybie pełnego ekranu, 
który można wyświetlić na 
ekranie fabrycznym

Twoje spersonalizowane 
raporty. Tutaj znajdują się 
raporty, które dodałeś do 
pulpitu nawigacyjnego. 
Możesz je usuwać za 
pomocą czerwonego 
minusa znajdującego się w 
rogu każdego panelu.
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GO Dzięki funkcji add report to dashboard panel (dodaj raport to panelu pulpitu nawigacyjnego), możesz dodawać 

spersonalizowane raporty, które będą dostępne od razu po zalogowaniu. Usuwaj raporty ze swojego pulpitu 

nawigacyjnego, klikając na czerwony minus.

Możesz skonfigurować, do których dokładnie 
raportów chcesz mieć dostęp na pulpicie 
nawigacyjnym, wybierając spośród rozwijanych 
list na pojawiających się oknach i klikając 
na przycisk “Dodaj nowy raport do pulpitu 
nawigacyjnego”.
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Dzięki części oprogramowania FluidTrend dotyczącej maszyn uzyskujesz ogólny zarys statusu wszystkich 

maszyn znajdujących się w twojej fabryce. Karty maszyn wyświetlają szereg szybko dostępnych informacji, w 

tym ilość dni od ostatniego czyszczenia, bakterie, stężenie oraz pH.

Rozwijający się filtr lokalizacji 
pozwala ci na ustalenie lokalizacji 
konkretnej maszyny w konkretnym 
miejscu.

Dzięki zastosowaniu systemu sygnalizacji 
świetlnej, oznaczone odpowiednimi kolorami 
karty umożliwią ci szybkie przejrzenie 
wszystkich swoich maszyn - masz możliwość 
kliknąć na każdą z nich i zapoznać się z bardziej 
szczegółowymi informacjami.

Wszystkie twoje maszyny 
wyświetlają się z informacjami 
dotyczącymi stanowisk i 
szczegółową lokalizacją.

Zmieniaj widok zgodnie ze 
swoimi preferencjami - widok 
kart lub listy.
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Dane znajdujące się poniżej 
zostały przetworzone przez 
filtr data znajdujący się na 
górze strony.

W różnych zakładkach 
wyświetlają się różne 
dane związane z PoA. 
Jeśli chcesz uzyskać 
więcej informacji, 
sprawdź następną 
stronę.

Dzięki ogólnemu 
zarysowi profilu 
uzyskujesz informacje 
dotyczące stanowiska 
maszyny, jej lokalizacji, 
wydajności, produktu, 
który wykorzystuje, 
bieżących statusów, 
ilości dni od ostatniego 
czyszczenia oraz 
testów.

Podsumowanie w 
tabeli dostarcza 
informacje dotyczące 
historii każdego z 
głównych testów.

Wyświetlają się bardziej 
szczegółowe informacje 
dla każdego testu 
wykonanego na maszynie, 
co jest wymagane przez 
przepisy BHP - w tym 
wyniki dla bakterii, stężeń, 
grzybów/pleśni, Ph oraz 
niepożądanego oleju.

Ponownie wykorzystany został 
system sygnalizacji świetlnej, 
aby określić wydajność.
maszyny.

Jeśli chcesz szybko wygenerować raport 
w PDF, zwierający wszystkie informacje 
dotyczące danej maszyny, kliknij przycisk 
generate report (wygeneruj raport) 
znajdujący się na górze strony.

Status maszyny wyświetla dane historyczne każdej maszyny wraz z jej punktami aplikacji (ang. Points of Application 

- PoA).
ST

AT
US

 M
AS

ZY
NY

F LU IDTREND™  BY  HOUGHTON    7    



Wybierz inne PoA aby zobaczyć 
związane z nimi dane. Inne PoA 
(jak np. “dane hydrauliczne” 
mogą wyświetlić inne informacje 
dotyczące kosztu oraz zużycia.

Wybierz inne PoA aby zobaczyć 
związane z nimi dane. Inne PoA 
(jak np. “dane hydrauliczne” 
mogą wyświetlić inne informacje 
dotyczące kosztu oraz zużycia.

Korzystając z zakładek na górze strony, możesz wybrać inne PoA dla maszyny, a istotne dane wyświetlą się. PoA jak 

“dane hydrauliczne” pokazują ci tendencje w danych dotyczących kosztów oraz zużycia.
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8     DATA  DR IVEN  SOLUT IONS



Tutaj znajdują się wszystkie raporty. Podobnie jak w przypadku strony ze statusem maszyn, filtr daty określa, 

jaki dane spośród raportów z testów się wyświetlą poniżej. Standardowe raporty obejmują:

 \ Top Leakers – maszyny, z których wyciekła największa ilość płynów.

 \ Top Users – maszyny, z których wyciekła największa ilość płynów.

 \ Machine status – maszyny, z których wyciekła największa ilość płynów.

 \ Machine History – wyniki historyczne konkretnej maszyny.

Poniżej znajdują się raporty dotyczące testów, kosztów oraz zużycia. W raportach dotyczących testów 

wyświetlają się dane, dzięki którym możesz uzyskać ogólny obraz wydajności swojej fabryki. W przypadku 

raportów dotyczących kosztów i zużycia, określ produkty, maszyny oraz lokalizacje, które chcesz porównać. 

Jest to bardzo łatwe - wystarczy tylko kliknąć przycisk ‘start report’, wprowadzić, jaką informację chcemy 

wyświetlić i wygenerować raport. Dzięki temu w twojej przeglądarce stworzy się raport w formacie PDF, który 

możesz pobrać i wydrukować.
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Standardowe raporty (zgodnie z 
opisem powyżej)

Raporty z testów

Raporty z kosztów i zużycia
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Po wygenerowaniu raportu dzięki pojawiającym się oknom oraz filtrom, twój raport zostanie wygenerowany w  

nowym oknie. Możesz go pobrać w formacie PDF do wykorzystania na urządzeniach cyfrowych, lub wydrukować.
RA
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