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 گذاری تولیدسفارش ستم سی
   

  

هاي توليدي استفاده بهينه از ظرفيت توليد ها در سازمانترين فعاليتيكي از مهمترين و پر چالش   

تواند منجر به كاهش چشمگير بهاي تمام به طوري كه موفقيت در مديريت صحيح آن مي  باشد،يم

 .و در نهايت مزيتهاي رقابتي فراواني براي سازمان به ارمغان آورد محصول توليد شدهشده 

وري آن  بدون در دست داشتن اطالعات صحيح ظرفيت توليد و افزايش كارايي و بهره مديريت  

تواند باشد و در اختيار داشتن سيستمي توانمند و جامع ميمنسجم و بروز، قطعاً امكان پذير نمي

 “ به اهداف تعيين شده ياري دهد.سازمان را در دستيابي 

“ 

هاي انتقالي انبار به توليد، به روز نبودن نامنظم بودن حجم بچ  

هاي مصرفي در خط و همچنين ذخيره مانده مواد و نيمه ساخته

در ثبت درخواست بهينه اي مشكالت عمده احتياطي پاي كار،

كند مواد و نيمه ساخته مصرفي از انبار براي مديران ايجاد مي

ها با توجه به به طوري كه بعضاً هوشمند نمودن فرايند ثبت آن

وجود متغيرهاي بسيار فراوان، دشوار و در برخي از اوقات غير 

شود، اما سيستم رايمون اين مشكل را با تكنيك ممكن مي

ثبت درخواست و پارامتريك نمودن تسهيم  گذاريسياست

دهي جهت انجام فرايند ها و ايجاد قابليت فرمولدرخواست

درخواست و تسهيم به راحتي حل نموده است، به صورتي كه 

فرمول ثبت و  2300توانند بيش از مديران به وسيله آن مي

تسهيم درخواست متنوع در سيستم اعمال كرده و به همين 

 .گذاري بهينه در سازمان جاري نمايندفارشنسبت سياست س



   

 

 

 

 

 امکانات

 هاي ثبت دستور توليد بر مبناي برنامه كلي توليد، امكان تعريف انواع الگو

قرارداد پيمانكاري، درخواست فروش، قرارداد فروش و بدون مبنا با اعمال سطح 

 و كاال  Bomدسترسي در مشاهده 

 هاي زماني نامحدود به صورت روزانه، هفتگي امكان ثبت دستور توليد در بازه

 ،ساالنه يا هر بازه زماني دلخواه 

  گيري دستور توليدهاي ثبت شده و مشاهده انحرافات ايجاد شدهماندهامكان 

 قرارداد فروش، درخواست فروش وگيري قراردادهاي پيمانكاريامكان مانده  ، ...

 هابر اساس تعداد سفارشات توليد ثبت شده بر مبناي آن

  بر آن تفكيك صدور سفارش توليد براي هر محصول يا نيم ساخته و امكان

 و ... شيفت ايستگاه كاري، فرايند توليد، ، كاال، مركز هزينه،ملياتعاساس 

 امكان لغو و تعويق سفارشات و دستور توليدها 

  امكان صدور درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي بر اساس دستور توليد صادر

 شده

 هاي كارآمد جهت انجام عمليات تسهيم درخواست مواد امكان تعيين سياست

 2304هاي بسيار متنوع )امكان تعريف مصرفي بر اساس فرمولو نيمه ساخته 

 فرمول مختلف تسهيم درخواست مواد ( 

 هاي قابل ارسال امكان ثبت درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي بر اساس بچ

 هاي متنوعانبار، مانده در خط و با لحاظ نمودن تلرانس

  هاي اساس محدوديتامكان ثبت درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي بر

ها )امكان بندي اين محدوديتريزي و فرمولتعيين شده توسط واحد برنامه

 فرمول كنترل ثبت درخواست مواد و نيمه ساخته( 2428تعريف 

سياست ابزار داشتن اختيار در با رايمون گذاريسفارش افزارنرم    

 در امكاني سفارشات مديريت نمودن پارامتريك و سفارش گذاري

 بر را خود توليد ريزيبرنامه بتوانند تا دهدمي قرار مديران اختيار

 اساس بر يا رسانند انجام به فروش هايدرخواست يا قراردادها مبناي

 يش تعيين شده دستور توليد خود را صادر نمايند.پ از توليد برنامه

“ 

“ 



  امكان مشاهده موجودي هر قلم از ليست احتياجات مواد در هنگام ثبت

 و مانده در خطو شده رهاي رزبه تفكيك انبار و موجوديهاي مواد  نيازمندي

  و  ، عمليات و سالن توليد ايستگاه به تفكيك امكان استقرار موجودي پاي كار

 .بعد همچنين انتقال موجودي پاي كار به دوره

  امكان صدور مجوز درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي به صورت كارتابلي و

 تعيين مراحل تائيد به صورت نامحدود

  امكان اعمال محدوديت در فرم مجوز درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي

 جهت عدم امكان تغيير تعداد يا واحد سنجش كاال در كارتابل 

سازي اطالعات امكان تعريف اطالعات تكميلي به صورت نامحدود جهت سفارشي

مورد نياز در ثبت سفارش، دستور توليد و مجوز درخواست مواد و نيمه ساخته 

 مصرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توليد رايمون، با مديريت پيمانكاران ارتباط  گذاريسيستم سفارش   

آورد كه به كمك آن مديران مستقيم دارد و اين امكان را به وجود مي

توانند دستورات توليد را بر اساس قراردادهاي پيمانكاري ثبت شده مي

پيمانكاران، مقدار ضايعات صادر نمايند و كنترل دقيق بر روي ميزان توليد 

ها و همچنين انحرافات موجود در توليد و ضايعات ايجاد شده توسط آن

ايجاد شده داشته باشند، همچنين كنترل ميزان كاالهي نامنطبق توليد 

هاي اين سيستم شده توسط پيمانكاران و ميزان برگشت آنها از ديگر مزيت

 .باشدمي

با دارا بودن گزارشات متنوع مديران را در  ديتول يگذارسفارش ستميس

 .مديريت و ارزيابي هرچه صحيح تر پيمانكاران ياري مي دهد.

 

“ 

“ 



 گزارشات

 گزارش سفارشات باز 

   گزارش مانده سفارشات 

 گزارش مانده برنامه كلي 

 گزارش رزرو موجودي 

 هاي مواد و نيمه ساخته برگشتيگزارش درخواست 

 كنترل مانده در خط گزارش 

 گزارش كنترل مانده در خط در سطح عمليات و ايستگاه 

 گزارش احتياجات مواد بر اساس نقطه سفارش و برنامه كلي توليد 

 گزارش كنترل درخواست مواد و نيمه ساخته بر اساس بچ قابل انتقال انبار 

  گزارش كنترل تغييرات اعمالي در درخواست كاالها ثبت شده بر مبناي

 خواست مواد و نيمه ساختهدر

  گزارش كنترل تسهيمات انجام شده بر روي درخواست مواد و نيمه ساخته

 مصرفي

 گزارش دستور توليدهاي ثبتي بر مبناي قرارداد فروش و مانده قرارداد فروش 

  گزارش دستور توليدهاي ثبتي بر مبناي قرارداد پيمانكاري و مانده قرارداد

 پيمانكاري

 يدهاي ثبتي بر مبناي درخواست فروش و مانده درخواست گزارش دستور تول

 فروش

 گزارش دستور توليدهاي ثبتي بر مبناي برنامه كلي و مانده برنامه كلي توليد 

 گزارش مقدار انحراف پيمانكار در توليد 

 گيري آنگزارش مقدار ضايعات و پرت ايجاد شده توسط پيمانكار و انحراف 

 هااطالعات جدول تمامي فرمگيري از ليست امكان گزارش 

 هاي پر ايجاد فيلتر پيش فرض جهت انجام جستجوي سريع ودريافت گزارش

 هاكاربرد در تمامي فرم

 هاي متفاوت ) اكسل،گيري با فرمتامكان گزارش Word،PDF  ... و( 

 ساز رايمونامكان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش 

 

  



 گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزار رايمون بودن نرم يوريسپانس تحت وب بودن و

ر هر وسيله و در هر افزار را دامكان استفاده از نرم

 آورد.يممكان فراهم 

“ 
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