Komplexný informačný systém pre malé a stredné firmy

Čo priniesol IS
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„Máme presnú evidenciu
o činnosti všetkých užívateľov
systému“
„Optimalizovali sme náklady
skladových zásob a dobu
ich uskladnenia“
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SAP® Business One je softvérové riešenie od spoločnosti SAP osvedčené vo viac ako 50 krajinách
po celom svete, ktoré je určené pre segment malých a stredných podnikov. Ide o riešenie, ktoré pomáha
robiť efektívnejšie rozhodnutia, sprehľadniť podnikanie a zvýšiť konkurencieschopnosť.
Spoločnosť GT Systems 2, s.r.o. je od r. 2004 autorizovaný SAP channel partner pre predaj,
implementáciu SAP® Business One aplikácie a vývoj nadstavbových modulov, tzv. AddOnov.
Add-on Production vyvinutý spoločnosťou GT Systems 2, s.r.o. je našimi zákazníkmi považovaný
za efektívny nástroj pre prípravu, plánovanie a riadenie výroby. V spolupráci so systémom SAP® Business
One zabezpečuje kompletnú funkcionalitu v oblasti riadenia procesov výroby pre potreby malých
a stredných výrobných podnikov. Vývoj tohto modulu stále pokračuje a neustále sú do neho zapracované
nové funkcie na základe požiadaviek zákazníkov.

SAP® Business One
Finančné účtovníctvo
Predaj
Nákup
Obchodní partneri
Bankové spracovanie
Plánovanie potrieb materiálu
Výroba
Riadenie skladu
Servis
Personalistika
Výkazy

Add-on Production
Technická dokumentácia
Zákazky
Kalkulácie
Materiálové požiadavky
Kapacity
Kooperácie
Rozpracovanosť
Zásoba práce
Výrobné zákazky
Výdaj do výroby
Príjem z výroby
Odvádzanie výroby
Evidencia nepodarkov

komplexný prehľad o firemných procesoch od prvého kontaktu so zákazníkom
cez objednávku, nákup a výrobu až po dodávku hotového výrobku zákazníkovi
jednoduché riešenie umožňujúce mať neustály prehľad o stave výroby
kontinuálne napojenie procesov vo výrobe na štandardné procesy SAP® Business One
jednotné užívateľské prostredie celého systému pracujúce nad spoločnou databázou
podpora partnerských riešení od spoločnosti SAP, záruka pokračovania vývoja celého riešenia
lokalizácia do slovenského a českého jazyka
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Technická dokumentácia
Technická dokumentácia sa spracováva v rozsahu:
kusovník - definuje zoznam komponentov s dvomi
mernými jednotkami (výdajovou a skladovou), z ktorých
sa výrobok skladá s možnosťou evidovania práce
materiálová norma - s možnosťou automatizovaného
výpočtu spotrebného množstva, rozmeru a hmotnosti
na základe zadaných rozmerov vstupného polotovaru
technologický postup - určuje zoznam operácií, ktoré
je nutné vykonať vo výrobe s definovaním strediska,
pracoviska, výrobných časov, dávok, medzioperačných
časov, popisu činnosti a zoznamu potrebného náradia
výkres a externé dokumenty typu technické správy,
výpočty a pod. je možné pripojiť ku každej vyrábanej alebo
nakupovanej položke existujúcej v systéme

Príprava výroby
Harmonogram zákaziek poskytuje komplexný prehľad
o pokrytí predajných zákaziek výrobou, o stave výrobných
zákaziek ako aj termíne začiatku a ukončenia výroby.
Z tohto formuláru je možné generovať výrobné zákazky priamo
z predajných zákaziek, meniť stav výrobných zákaziek, tlačiť
výrobné dokumentáciu, vydávať zákazku do kapacitného
plánu, robiť výdaj do výroby, odhlasovanie operácií a príjem
z výroby.

Kapacity - poskytujú prehľad o vyťaženosti výrobných kapacít
za požadované obdobie pre jednotlivé strediská a pracoviská.
V grafickej podobe je vyjadrené celkové % vyťaženosti s možnosťou
zobrazenia jednotlivých
výrobných operácií podľa
stavu zákazky. Pre podrobnejší náhľad na kapacity je možné zobraziť
vyťaženosť pre konkrétne
pracovisko po jednotlivých
dňoch zadaného obdobia.
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Vyhľadávanie podľa parametrov – každej položke
evidovanej v systéme je možné priradiť skupinu parametrov
a nadefinovať hodnoty parametrov, ktoré ju po technickej
stránke najlepšie vystihujú (napr. skupina parametrov
pre hriadele, vrtáky...). Následne je možné vyhľadať položky
(materiál, polotovar, nástroj, výrobok) podľa zadefinovania
kritérií výberu parametrov vo vybranej skupine parametrov.
Výsledkom je zoznam položiek i s obrázkom vyhovujúci
zvolenému rozsahu výberových kritérií. Uvedenú funkčnosť
je možné vyvolať z rôznych formulárov, napr. z formulára
objednávka, ponuka, zákazka, ktoré vopred určí užívateľ.

Rozpracovanosť poskytuje prehľad o stave výroby formou zoznamu zákaziek alebo formou podrobnejšieho prehľadu - zoznamu
operácií. Rozsah výroby pre ktorú chceme sledovať rozpracovanosť je možné obmedziť zadaním kritérií výberu (dátum, zákazka,
stredisko ...). Zoznam obsahuje informácie o počte vyrobených kusov, o čase plánovanom na výrobu a čase ktorý už bol vo výrobe
odvedený.
Kooperácie poskytujú na základe zadaných kritérií výberu zoznam operácií z výrobných zákaziek, ktorých výroba sa zabezpečuje formou
externej kooperácie. Priamo v zozname je možné aktualizovať ceny kooperácií, dátum fyzického dodania ako aj prepojenie na nákupnú
objednávku, ktorou bola kooperácia objednávaná u dodávateľa.

Plánovacia zákazka poskytuje komplexné informácie o výrobe
zložitejších výrobkov, ktorých komponenty je tiež nutné
obstarať vlastnou výrobou.
Plánovacia zákazka poskytuje komplexný pohľad na :
rozpisku výrobku vo forme stromovej štruktúry
s potrebnými množstvami jednotlivých komponent
zoznam výrobných zákaziek s informáciou o stave
zákaziek, o množstve vyrobených komponent a množstve
odvedenej práce
zoznam nakupovaného materiálu s informáciou o stave
zásob a množstve vydaného materiálu do výroby
sumarizáciu zákazky s informáciou o sume celkových
nákladov vynaložených na výrobu v štruktúre: celková cena,
cena za materiál, režijné náklady, mzdy a cena kooperácií
zákazka umožňuje generovanie rozpisky a jej úpravy
a hromadné akcie nad jej výrobnými zákazkami (generovanie
výrobných zákaziek, hromadnú zmenu stavu výrobných zákaziek, výdaj do plánu ...)
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Technická špecifikácia umožní pre výrobky, ktoré sa ešte vo firme nevyrábali, hrubé skalkulovanie ceny odhadom potrebného materiálu
a prác, ako aj definovaním ďalších nutných nákladov. Využíva sa v procese tvorby ceny predajnej ponuky hlavne v kusovej zákazkovej
výrobe. Výhodou je, že odpadá nutnosť zakladania nových položiek v systéme, kým ešte nie je ponuka zo strany zákazníka akceptovaná.

Kalkulácie poskytujú možnosť výpočtu úplných

vlastných

nákladov na výrobu výrobku a potrebných výrobných kapacít
na zabezpečenie výroby pre výrobok, pre celú zákazku alebo
pre výrobnú zákazku. Formulár Kalkulácie poskytuje
komplexný prehľad :
o cenách jednotlivých komponent v štruktúre celková
cena, cena za materiál, cena réžií, mzdy a cena kooperácií.
Komponenty počítaného výrobku sú zobrazené ako rozpiska
výrobku vo forme stromovej štruktúry
o výrobných kapacitách potrebných k zabezpečeniu
výroby
o skutočnostiach, ktoré pravdepodobne negatívne
ovplyvnili výpočet – nulová cena materiálu, nulová réžia...

Riadenie výroby
Zásoba práce poskytuje pre manažéra vo výrobe formou zoznamu zákaziek alebo zoznamu operácií podrobný prehľad o tom, ktoré
zákazky a položky v danom čase má na dielni rozpracované, ktoré práce má zadať a ktoré už zadal do výroby a prehľad o počte vyrobených
kusov. Manažér výroby v tomto formulári môže vykonávať všetky činnosti, ktoré súvisia s denným riadením prác na dielni ako napr.
zadávať výrobné zákazky hromadne do výroby, tlačiť výrobnú dokumentáciu, prideľovať prácu jednotlivým pracovníkom, meniť
pracovisko, smenu...
Výrobná zákazka obsahuje všetky informácie pre výrobu jednej položky v požadovanom množstve. Výrobné zákazky je možné generovať
zo zákazky alebo zakladať manuálne. Každá výrobná zákazka obsahuje zoznam komponent a výrobných operácií nutných k výrobe, ktoré
boli prevzaté z kusovníka a technologického postupu a je ich možné dopĺňať a editovať. Priamo z formuláru je možné vykonávať činnosti
ako tlačiť výrobnú dokumentáciu, hromadne doplniť všetkých pracovníkov podľa aktuálnej obsadenost pracovísk, prideľovať prácu
jednotlivým pracovníkom manuálne, meniť smenu, meniť pracovisko, na ktorom sa bude daná operácia vykonávať, odvádzať hotové
operácie, hromadne odviesť všetky operácie ...
Príjem a výdaj materiálu z výroby a do výroby sú dokumenty, ktoré evidujú presun materiálov medzi skladmi s následným zaúčtovaním.
Zadávanie údajov je možné robiť manuálnym zadávaním vo formulári alebo načítaním čiarového kódu z materiálovej odberky.
Odvádzanie operácií je samostatný formulár, z ktorého je možné odvádzať operácie vo výrobe. Načítanie údajov odvádzanej operácie
sa robí výlučne cez čiarový kód, ktorý sa zosníma z operačnej návodky. Pracovník zadá len odpracovaný čas, počet dobrých kusov a počet
nepodarkov. V rámci odvádzania operácií je možné evidovať prestoje a havárie vo výrobe.
Evidencia nepodarkov poskytuje prehľad o registrovaných nepodarkoch, ktoré označil robotník ako pravdepodobne chybné kusy,
prehľad o potvrdených nepodarkoch, kde kontrola rozhodne o oprave, resp. potvrdí chybné kusy ako nepodarky a k danému záznamu
priradí pracovníka a stredisko, ktoré zodpovedá za vznik nepodarku.
Výkaz odvedenej práce poskytuje podrobný prehľad o prácach, ktoré jednotliví pracovníci za definované časové obdobie vo výrobe
odviedli.

