MONACO

50 +

1000+

100%

spoločností v SR, ČR, PL a NL

spokojných používateľov

prispôsobenie vašim potrebám

Technický informačný systém novej generácie
®

Zníženie nákladov
Výrazné zníženie nákladov a času na tvorbu
dokumentácie pre technickú prípravu výroby

MONACO je moderný špecializovaný softvérový
nástroj pre tvorbu, evidenciu a archiváciu
technickej dokumentácie a zároveň pre následné
plánovanie a riadenie výroby. Viaceré originálne
funkcie implementované do systému MONACO
sú výsledkom dlhoročných skúseností získaných
pri vývoji a implementácii jeho predchodcu -

®

Podpora tvorby ponúk
Jednoduchšie stanovenie cien a možných termínov
dodania výrobku pri tvorbe ponúk
Rýchla spätná väzba
Skrátenie odozvy na dopyty

systému SYSKLASS®, ktorý sa aktívne využíval vo
viac ako 150 výrobných podnikoch.
V systéme MONACO® sú implementované i niektoré
unikátne riešenia, ktoré zjednodušujú prácu v technických útvaroch výrobného podniku. Systém je užívateľsky
prispôsobiteľný, prehľadným spôsobom umožňuje
orientáciu v existujúcej technickej dokumentácii,
zachováva jej plnú históriu zmien. Používa najmodernejšie informačné technológie internetovej komunikácie,
vybudovanej na najnovších softvéroch s podporou
nových princípov Industry 4.

www.softip.sk/monaco

Rýchlosť a ﬂexibilita
Využívanie spracovanej TPV dokumentácie výrobkov ako
podklad pre rýchlu tvorbu novej dokumentácie
Jednoduchosť
Možnosť tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie
s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie
budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej
technickej dokumentácie pre ponukové konania
Prepojiteľnosť
MONACO® je pripravené na prepojenie s CAD/PLM,
a s ERP systémami tak, aby sa zabezpečilo ideálne
riešenie všetkých procesov pre výrobné podniky

Moduly a služby IS MONACO

Výhody systému

Konštrukcia
ź Výkresy, Kusovníky, Dokumenty
ź Import z viacerých zdrojov PDM systémov

Skvalitnenie výroby
Zvýšením presnosti technickej dokumentácie

Technológia
ź Postupy, Operácie, Kusovníky
ź Montážne návody
ź Požiadavky na zdroje, náradie, CAQ, Obrázky
Zákazky
ź Výrobné zákazky
ź Možnosť úprav technickej dokumentácie
Kalkulácie
ź Možnosť kalkulácii pre ešte rozpracovanú dokumentáciu
ź Porovnanie kalkulovaných nákladov
Zmenové konanie
ź História a audit dát, Protokoly zmien
ź Rezervačný systém
Expertné moduly
ź Výpočty noriem spotreby materiálov (kusovník)
ź Výpočty noriem spotreby času (operácie)
ź

Workﬂow
ź Sada úloh priradených ku zmene, dokumentu, zákazke
ź Riešiteľ
ź Rýchle generovanie pomocou scenárov
ź Notiﬁkačný systém
Sklad náradia
ź Evidencia, Výdajňa
ź Sledovanie životného cyklu
ź Prepojenie na TPV
Plánovanie
ź Graﬁcké plánovanie zákaziek
ź Dopredné, spätné plánovanie, plánovanie podľa priority
zákaziek
ź Graﬁcké zobrazovanie využiteľnosti zdrojov, zameniteľnosť,
kalendáre
ź Zoskupovanie plánovacích dát
ź Bilancovanie materiálov
ź

Ponuky - CRM
ź Správa a podpora ponukových konaní
ź Rýchle, spätne overiteľné stanovanie ceny
ź Konﬁgurácie cenových ponúk pomocou platných podobných
výrobkov
ź Autonómne technické dáta pre účely CRM
ź Stanovovanie cien prostredníctvom kalkulačných šablón
Výroba
ź Výrobné zákazky, Výrobné príkazy
ź Odhlasovanie výroby
ź Controling (management nepodarkov)
ź Kooperácie (prevozné listy)
ź Štatistiky

Flexibilita výroby
Možnosť korekcie aktuálneho výrobného procesu pri urgentných
zmenách zákaziek
Optimalizácia
Optimalizácia výberu materiálu do výroby, riadenie jeho disponibility, ako aj eliminácia nadbytočných zásob
Automatizácia
Automatizácia vybraných procesov - a tým nižšie nároky (a teda
aj náklady) na obsluhu
Úspora času
Všetky informácie stačí vložiť do systému len raz a automaticky
sa prenesú do všetkých ďalších procesov
Riadenie výrobných prostriedkov
Prehľad o obsadenosti a voľnej kapacite výrobných prostriedkov
Zníženie chybovosti
Komplexné riadenie kvality so spätnou korekciou výrobných
procesov
Plná kompatibilita
S aplikáciami SOFTIP PROFIT PLUS pre riadenie logistiky, ekonomiky, personálnych a mzdových procesov
Bezproblémová komunikácia
Otvorená komunikácia s inými systémami
Skúsený dodávateľ
Naše skúsenosti a know-how získané z implementácií IS pre
spoločnosti z rôznych segmentov
Široký záber služieb
Výhody komplexných služieb spoločnosti SOFTIP s 27-ročnými
skúsenosťami
Drag & Drop
Jednoduché ovládanie a používanie s plnou podporou funkcie
Drag & Drop

Referencie
"MONACO nám zabezpečilo poriadok v technických dátach
a komfortnú prácu s nimi, od vypracovania ponuky až po
výrobný proces.“
Ing. Eva Loučičanová
vedúca technickej prípravy výroby ELBA, a.s., Kremnica

Zistite viac
Prečítajte si o skúsenostiach našich zákazníkov na www.softip.sk/monaco alebo kontaktujte našich obchodných
manažérov na adrese obchod@softip.sk. Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.
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