
Our history and our values
 - Meta 2i company have a 30 year know-how in 
design and production of systems and supervisions 
applications 

- Firstly dedicated to optimizing production workshops 
in the industry, expertise continues today in the 
consulting and publishing of its production monitoring 
and MES software packages.

- These systems founding tools integrating the 
development of specialized «business» modules, 
are optimized and communicate from the operator 
to the decision maker to create and complete the 
industrial information system of both the factory and 
the workshop.

Presentation of KmProd tool
- KmProd is an adaptive and scalable MES solution 
that connects your entire company, from ERP to 
machines.

- The tool allows a simpler planning and better 
organization at all scales

- KmProd optimizes your performances and allows an 
analysis of these via dashboards (BI / KPIs)

- Return on investment objective by limiting losses 
and scraps, with better organization and energy 
optimizationExample of KmProd use

- A company using KmProd could make a return on 
investment just thanks to the optimization
energetic that allowed to discover a
overconsumption of water

- KmProd has saved man / time to a company that 
had problems with the organization

- A company had problems of traceability at the 
loading level, KmProd solved this problem

www.kmprod.app
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تاریخنا وقیمنا

شركتنا تتمتع بخبرة قوامھا 30 عاًما في مجال تصمیم وتنفیذ األنظمة   
وتطبیقات المراقبة والتحكم للعملیات التصنیعیة

في بدایة مشوارھا كرست خبراتھا لتحسین ورش اإلنتاج الصناعیة وزیادة
فعالیتھا. قبل أن توسع نشاطھا الیوم إلى مجال االستشارات وإعداد التطبیقات

.MES/MOM و حزم البرمجیات الخاصة  بمتابعة ومراقبة اإلنتاج

تعتبر ھذه األدوات أساسیة لتطویر العدید من "العملیات التصنیعیة"
المتخصصة ، حیث یتم تحدیثھا باستمرار للحفاظ على التواصل الدائم  بین
العامل على خط اإلنتاج وبین صانع القرار، من أجل بناء منظومة صناعیة

متكاملة سواء على مستوى اإلدارة أو على مستوى ورش اإلنتاج

عرض أداتنا

إن أداتنا ھي حل قابل للتكیف وقابل للتوسعة یربط شركتك بأكملھا ، من
تخطیط موارد المؤسسات إلى اآلالت

تتیح األداة تخطیًطا مبسطا وتنظیًما أفضل على جمیع المستویات

تعمل أداتنا على تحسین أداء الوظائف كما تسمح بتحلیلھا عبر لوحات
المعلومات

تمكن األداة من رفع العائد على االستثمار عن طریق الحد من الخسائر و
النفایات الصناعیة، ومن خالل تنظیم أفضل واستغالل أمثل للطاقة

مثال على استخدام           

تمكنت شركة تستخدم              من تحقیق عائد على االستثمار بمجرد
استخدام حلول االستغالل األمثل للطاقة، حیث مكن من اكتشاف إفراط

وتبذیر في استھالك المیاه

وفر نظام             حلوال فعالة لشركة لدیھا مشاكل في التنظیم وإدارة
الموارد عن طریق وحدة التخطیط الصناعي التي حدت من الھدر في

الوقت والجھد

مكن             من حل مشكلة واجھت شركة في رصد وتتبع عملیاتھا
اللوجستیة على مستوى الشحن

تمكنت شركة تستخدم              من تحقیق عائد على االستثمار بمجرد

وفر نظام             حلوال فعالة لشركة لدیھا مشاكل في التنظیم وإدارة

مكن             من حل مشكلة واجھت شركة في رصد وتتبع عملیاتھا

(BI / KPIs)
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