MONACO

50 +

1000+

100%

společností v SR, ČR, PL a NL

spokojených uživatelů

přizpůsobení vašim potřebám

Technický informační systém nové generace
®

MONACO je moderní specializovaný softwarový
nástroj pro tvorbu, evidenci a archivaci

Snížení nákladů
Výrazné snížení nákladů a času na tvorbu dokumentace
pro technickou přípravu výroby

technické dokumentace a zároveň pro následné
plánování a řízení výroby. Víceré originální
®

funkce implementované do systému MONACO
jsou výsledkem dlouholetých zkušeností získa-

ných při vývoji a implementaci jeho předchůdce

Podpora tvorby nabídek
Jednodušší stanovení cen a možných termínů dodání
výrobku při tvorbě nabídek
Rychlá zpětná vazba
Zkrácení odezvy na poptávky

- systému SYSKLASS®, který se aktivně využíval
ve více než 150 výrobních podnicích.
V systému MONACO® jsou implementovány i některé
unikátní řešení, které zjednodušují práci v technických
útvarech výrobního podniku. Systém je uživatelsky
přizpůsobitelný, přehledným způsobem umožňuje
orientaci v existující technické dokumentaci, zachovává
její plnou historii změn. Používá nejmodernější informační technologie internetové komunikace, vybudované
na nejnovějších softwarech s podporou nových principů
Industry 4.

www.softip.sk/monaco

Rychlost a ﬂexibilita
Využívání zpracování TPV dokumentace výrobků jako
podklad pro rychlou tvorbu nové dokumentace
Jednoduchost
Možnost tvorby tzv. konceptů technické dokumentace
s přímým využitím nástrojů pro rychlé oceňování budoucích výrobků bez nutnosti tvorby podrobné technické
dokumentace pro nabídkové řízení
Propojitelnost
MONACO® je připraveno na propojení s CAD/PLM, a ERP
systémy tak, aby se zajistilo ideální řešení všech procesů
pro výrobní podniky

Moduly a služby IS MONACO

Výhody systému

Konstrukce

Zkvalitnění výroby
Zvýšením přesnosti technické dokumentace

Výkresy, Kusovníky, Dokumenty
ź Import z více zdrojů PDM systémů
ź

Technologie
ź Postupy, Operace, Kusovníky
ź Montážní návody
ź Požadavky na zdroje, nářadí, CAQ, Obrázky
Zakázky
ź Výrobní zakázky
ź Možnost úprav technické dokumentace
Kalkulace
ź Možnost kalkulaci pro ještě rozpracovanou dokumentaci
ź Porovnání kalkulovaných nákladů
Změnové řízení
ź Historie a audit dat, Protokoly změn
ź Rezervační systém
Expertní moduly
ź Výpočty norem spotřeby materiálů (kusovník)
ź Výpočty norem spotřeby času (operace)
ź

Workﬂow
ź Sada úloh přiřazených ke změně, dokumentu, zakázce
ź Řešitel
ź Rychlé generování pomocí scénářů
ź Notiﬁkační systém
Sklad nářadí
ź Evidence, Výdejna
ź Sledování životního cyklu
ź Propojení na TPV
Plánování
ź Graﬁcké plánování zakázek
ź Dopředné, zpětné plánování, plánování podle priority
zakázek
ź Graﬁcké zobrazení využitelnosti zdrojů, zaměnitelnost,
kalendáře
ź Seskupování plánovacích dat
ź Bilancování materiálů
ź

Nabídky - CRM
ź Správa a podpora nabídkových řízení
ź Rychlé, zpětně ověřitelné stanovení ceny
ź Konﬁgurace cenových nabídek pomocí platných podobných výrobků
ź Autonomní technické data pro účely CRM
ź Stanovování cen prostřednictvím kalkulačních šablon
Výroba
ź Výrobní zakázky, výrobní příkazy
ź Odhlašování výroby
ź Controling (management zmetků)
ź Kooperace (převozní listy)
ź Statistiky

Flexibilita výroby
Možnost korekce aktuálního výrobního procesu při urgentních
změnách zakázek
Optimalizace
Optimalizace výběru materiálu do výroby, řízení jeho disponibility, jakož i eliminace nadbytečných zásob
Automatizace
Automatizace vybraných procesů - a tím nižší nároky (a tedy i náklady) na obsluhu
Úspora času
Všechny informace stačí vložit do systému pouze jednou a automaticky se přenesou do všech dalších procesů
Řízení výrobních prostředků
Přehled o obsazenosti a volné kapacitě výrobních prostředků
Snížení chybovosti
Komplexní řízení kvality se zpětnou korekcí výrobních procesů
Plná kompatibilita
S aplikacemi SOFTIP PROFIT PLUS pro řízení logistiky, ekonomiky,
personálních a mzdových procesů
Bezproblémová komunikace
Otevřená komunikace s jinými systémy
Zkušený dodavatel
Naše zkušenosti a know-how získané z implementací IS pro společnosti z různých segmentů
Široký záběr služeb
Výhody komplexních služeb společnosti SOFTIP s 27-letými
zkušenostmi
Drag & Drop
Jednoduché ovládání a používání s plnou podporou funkce
Drag & Drop

Reference
„MONACO nám zajistilo pořádek v technických datech
a komfortní práci s nimi, od vypracování nabídky až po
výrobní proces.“
Ing. Eva Loučičanová
vedoucí technické přípravy výroby ELBA, a.s., Kremnice

Zjistěte více
Přečtěte si o zkušenostech našich zákazníků na www.softip.sk/monaco anebo kontaktujte naše obchodní manažery
na adrese obchod@softip.sk. Osobně Vás navštívíme a ochotně Vám poradíme.
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