سیستم سفارشگذاری تولید

آوید سامانه رایمون
www.raymoncompany.com

رایمون در پارک علم و فناوری البرز منتظر شماست
شماره تماس ثابت02634762438_02634762413 :
شماره تماس همراه09190808940_ 09190808939_09190808938 :
آدرس :پارک علم و فناوری البرز ،ساختمان  ، B2طبقه چهارم ،واحد 403و 407

سیستم سفارشگذاری تولید
يكي از مهمترين و پر چالشترين فعاليتها در سازمانهاي توليدي استفاده بهينه از ظرفيت توليد
ميباشد ،به طوري كه موفقيت در مديريت صحيح آن ميتواند منجر به كاهش چشمگير بهاي تمام
شده محصول توليد شده و در نهايت مزيتهاي رقابتي فراواني براي سازمان به ارمغان آورد.
مديريت صحيح ظرفيت توليد و افزايش كارايي و بهرهوري آن بدون در دست داشتن اطالعات
منسجم و بروز ،قطعاً امكان پذير نميباشد و در اختيار داشتن سيستمي توانمند و جامع ميتواند
سازمان را در دستيابي به اهداف تعيين شده ياري دهد.

“

نامنظم بودن حجم بچهاي انتقالي انبار به توليد ،به روز نبودن

مانده مواد و نيمه ساختههاي مصرفي در خط و همچنين ذخيره

احتياطي پاي كار ،مشكالت عمدهاي در ثبت درخواست بهينه

مواد و نيمه ساخته مصرفي از انبار براي مديران ايجاد ميكند
به طوري كه بعضاً هوشمند نمودن فرايند ثبت آنها با توجه به
وجود متغيرهاي بسيار فراوان ،دشوار و در برخي از اوقات غير
ممكن ميشود ،اما سيستم رايمون اين مشكل را با تكنيك
سياستگذاري ثبت درخواست و پارامتريك نمودن تسهيم

درخواستها و ايجاد قابليت فرمولدهي جهت انجام فرايند
درخواست و تسهيم به راحتي حل نموده است ،به صورتي كه
مديران به وسيله آن ميتوانند بيش از  2300فرمول ثبت و
تسهيم درخواست متنوع در سيستم اعمال كرده و به همين
نسبت سياست سفارشگذاري بهينه در سازمان جاري نمايند.

“

“

 امكان لغو و تعويق سفارشات و دستور توليدها

نرمافزار سفارشگذاري رايمون با در اختيار داشتن ابزار سياست

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

گذاري سفارش و پارامتريك نمودن مديريت سفارشات امكاني در

شده

اختيار مديران قرار ميدهد تا بتوانند برنامهريزي توليد خود را بر

 امكان تعيين سياستهاي كارآمد جهت انجام عمليات تسهيم درخواست مواد

مبناي قراردادها يا درخواستهاي فروش به انجام رسانند يا بر اساس
برنامه توليد از پيش تعيين شده دستور توليد خود را صادر نمايند.

امکانات

“

 امكان تعريف انواع الگوهاي ثبت دستور توليد بر مبناي برنامه كلي توليد،
قرارداد پيمانكاري ،درخواست فروش ،قرارداد فروش و بدون مبنا با اعمال سطح
دسترسي در مشاهده  Bomو كاال
 امكان ثبت دستور توليد در بازههاي زماني نامحدود به صورت روزانه ،هفتگي
،ساالنه يا هر بازه زماني دلخواه
 امكان ماندهگيري دستور توليدهاي ثبت شده و مشاهده انحرافات ايجاد شده
 امكان ماندهگيري قراردادهاي پيمانكاري ،قرارداد فروش ،درخواست فروش و...
بر اساس تعداد سفارشات توليد ثبت شده بر مبناي آنها
 امكان صدور سفارش توليد براي هر محصول يا نيم ساخته و تفكيك آن بر
اساس عمليات ،كاال ،مركز هزينه ،ايستگاه كاري ،فرايند توليد ،شيفت و ...

و نيمه ساخته مصرفي بر اساس فرمولهاي بسيار متنوع (امكان تعريف 2304
فرمول مختلف تسهيم درخواست مواد )
 امكان ثبت درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي بر اساس بچهاي قابل ارسال
انبار ،مانده در خط و با لحاظ نمودن تلرانسهاي متنوع
 امكان ثبت درخواست مواد و نيمه ساخته مصرفي بر اساس محدوديتهاي
تعيين شده توسط واحد برنامهريزي و فرمولبندي اين محدوديتها (امكان
تعريف  2428فرمول كنترل ثبت درخواست مواد و نيمه ساخته)

 امكان مشاهده موجودي هر قلم از ليست احتياجات مواد در هنگام ثبت
نيازمنديهاي مواد به تفكيك انبار و موجوديهاي رزرو شده و مانده در خط
 امكان استقرار موجودي پاي كار به تفكيك ايستگاه ،عمليات و سالن توليد و
همچنين انتقال موجودي پاي كار به دوره بعد.
 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

“

سيستم سفارشگذاري توليد رايمون ،با مديريت پيمانكاران ارتباط

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

ميتوانند دستورات توليد را بر اساس قراردادهاي پيمانكاري ثبت شده
صادر نمايند و كنترل دقيق بر روي ميزان توليد پيمانكاران ،مقدار ضايعات
ايجاد شده توسط آنها و همچنين انحرافات موجود در توليد و ضايعات
ايجاد شده داشته باشند ،همچنين كنترل ميزان كاالهي نامنطبق توليد
شده توسط پيمانكاران و ميزان برگشت آنها از ديگر مزيتهاي اين سيستم

امكان تعريف اطالعات تكميلي به صورت نامحدود جهت سفارشيسازي اطالعات

ميباشد.

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

سيستم سفارشگذاري توليد با دارا بودن گزارشات متنوع مديران را در

مصرفي

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

“

 گزارش دستور توليدهاي ثبتي بر مبناي درخواست فروش و مانده درخواست

گزارشات
 گزارش سفارشات باز
 گزارش مانده سفارشات
 گزارش مانده برنامه كلي
 گزارش رزرو موجودي
 گزارش درخواستهاي مواد و نيمه ساخته برگشتي
 گزارش كنترل مانده در خط
 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
درخواست مواد و نيمه ساخته
 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

فروش
 گزارش دستور توليدهاي ثبتي بر مبناي برنامه كلي و مانده برنامه كلي توليد
 گزارش مقدار انحراف پيمانكار در توليد
 گزارش مقدار ضايعات و پرت ايجاد شده توسط پيمانكار و انحرافگيري آن
 امكان گزارشگيري از ليست اطالعات جدول تمامي فرمها
 ايجاد فيلتر پيش فرض جهت انجام جستجوي سريع ودريافت گزارشهاي پر
كاربرد در تمامي فرمها
 امكان گزارشگيري با فرمتهاي متفاوت ( اكسل PDF ،Word ،و (...
 امكان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارشساز رايمون

گالری تصاویر

“

تحت وب بودن و ريسپانسيو بودن نرمافزار رايمون
امكان استفاده از نرمافزار را در هر وسيله و در هر

“

مكان فراهم ميآورد.

