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W warunkach gospodarki rynkowej, kaÅźde przedsiÄ™biorstwo dÄ…Åźy do zachowania jak
najlepszej pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej. JednÄ… z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu
zapasÃłw surowcÃłw i wyrobÃłw gotowych. Z tych powodÃłw, lub ze specyfiki produktÃłw, firmy
produkcyjne dÄ…ÅźÄ… do realizacji produkcji pod konkretne zamÃłwienia odbiorcÃłw.

Jest to metoda bardzo skuteczna, jednak niesie ze sobÄ… wiele zagroÅźeÅ„ i trudnoÅ›ci
organizacyjnych. CzÄ™ste zmiany zleceÅ„ produkcyjnych i krÃłtkie serie produkcyjne, wymuszajÄ…
czÄ™ste przestawy maszyn, co przy braku narzÄ™dzi do optymalizacji czasÃłw przestaw maszyn
powoduje zmniejszenie globalnej wydajnoÅ›ci i ogranicza ich produktywnoÅ›Ä‡. Zamawianie
surowcÃłw pod konkretne zamÃłwienia, a w konsekwencji zlecenia produkcyjne komplikuje
procesy logistyczne. Planowanie produkcji kilku lub kilkudziesiÄ™ciu zleceÅ„ produkcyjnych na
zmianie, podzielonych na wiele operacji produkcyjnych, wymaga nie maÅ‚ych umiejÄ™tnoÅ›ci,
aby zapewniÄ‡ ciÄ…gÅ‚oÅ›Ä‡ produkcji a jednoczeÅ›nie zminimalizowaÄ‡ iloÅ›Ä‡ pÃłÅ‚fabrykatÃłw
przechowywanych na hali produkcyjnej lub w magazynach wydziaÅ‚owych.

TrudnoÅ›ci z jakimi zmagajÄ… siÄ™ przedsiÄ™biorstwa realizujÄ…ce produkcjÄ™ o charakterze
zleceniowym, moÅźna wyliczyÄ‡ bardzo wiele. Czy jest na to metoda? Czy moÅźna efektywnie
zarzÄ…dzaÄ‡ produkcjÄ… w takich warunkach?

OdpowiedÅº brzmi TAK. Konieczne jednak jest wyposaÅźenie firmy w odpowiednie narzÄ™dzia
informatyczne klasy CRM, ERP i MES, ktÃłre bÄ™dÄ… wspomagaÅ‚y procesy obsÅ‚ugi klienta,
realizacji zamÃłwieÅ„, planowania i nadzoru procesu produkcyjnego.

WÅ›rÃłd wielu dostÄ™pnych na rynku systemÃłw ERP i MES nie wiele zostaÅ‚o zaprojektowanych i
przygotowanych do obsÅ‚ugi tak zÅ‚oÅźonych procesÃłw produkcyjnych.

Jednym z najlepszych na rynku rozwiÄ…zaniem, jest system informatyczny przeznaczony do
obsÅ‚ugi produkcji zleceniowej, jakim jest Platforma Hetman.

Platforma Hetman w peÅ‚ni kontroluje proces realizacji zlecenia handlowego (zamÃłwienia
odbiorcy) od momentu jego rejestracji w systemie. Zlecenie handlowe zarejestrowane w systemie
CRM Platformy Hetman podlega weryfikacji technicznej (zgodnoÅ›ci i kompletnoÅ›ci
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dokumentacji technologiczne), oraz finansowej (kontrola poziomu zadÅ‚uÅźenia klienta z
uwzglÄ™dnieniem przyjÄ™tych zleceÅ„ i produkcji w toku).

Nadzorowany jest proces potwierdzania zamÃłwieÅ„ dostawcom z uwzglÄ™dnieniem planowanego
terminu realizacji przy jednoczesnej analizie stanu obÅ‚oÅźenia maszyn produkcyjnych.
Kontrolowany jest poziom wolnych zapasÃłw surowcowych, a przy ich braku, uruchamiane sÄ…
procesy zapotrzebowania i zamÃłwienia surowcÃłw.

Skompletowane zlecenie handlowe jest kierowane do produkcji i generowane sÄ… zlecenia
produkcyjne, a w kolejnym kroku tworzony jest plan produkcji dla poszczegÃłlnych gniazd
produkcyjnych.

Wielofunkcyjny interfejs planowani produkcji pozwala na sterowanie procesem produkcyjnym
uwzglÄ™dniajÄ…c:
dostÄ™pnoÅ›Ä‡ surowcÃłw i pÃłÅ‚fabrykatÃłw dla poszczegÃłlnych operacji produkcyjnych,
dostÄ™pn
oÅ›Ä‡ narzÄ™dzi niezbÄ™dnych do realizacji operacji produkcyjnej,
zaleÅźnoÅ›ci
czasowe
pomiÄ™dzy operacjami w cyklu realizacji kaÅźdego zlecenia produkcyjnego,
zasoby ludzkie,wydaj
noÅ›ci maszyn produkcyjnych z kontrolÄ… charakterystyki pracy zaleÅźnej od iloÅ›ci
jednorazowej zlecenia,czasy przestaw maszyny pomiÄ™dzy kolejnymi realizacjami,
blokady
czasu maszyn zarezerwowane na remonty i przeglÄ…dy,
dane
z
monitorowania
produkcji
udostÄ™pniane w czasie rzeczywistym.

Przekazany do realizacji plan produkcji podlega Å›cisÅ‚emu nadzorowi dziÄ™ki mechanizmom
systemu MES a w szczegÃłlnoÅ›ci procesowi monitorowania produkcji.

Plan produkcji jest przekazywany bezpoÅ›rednio na terminale maszyn przetwÃłrczych drogÄ…
elektronicznÄ…, lub bezpoÅ›rednio do maszyn z poÅ›rednictwem interfejsÃłw maszyn.

Produkcja kaÅźdego zlecenia jest Å›ciÅ›le monitorowana w czasie rzeczywistym przez system
komputerowy rozmieszczony na stanowiskach produkcyjnych. Monitorowaniu podlegajÄ…:
rzeczywisty czas pracy maszyn produkcyjnych,rzeczywisty czas pracy brygad produkcyjnych i
poszczegÃłlnych pracownikÃłw obsÅ‚ugi maszyn,
czasy przestaw maszyn, czasy
postojÃłw
z
uwzglÄ™dnieniem przyczyn postoju,
iloÅ›ci pobranych do produkcji materiaÅ‚Ãłw, pÃłÅ‚fabrykatÃłw
i pÃłÅ‚produktÃłw,
iloÅ›ci poszczegÃłlnych produktÃłw operacji,iloÅ›ci
barakÃłw
powstaÅ‚ych
podczas procesu produkcyjnego,iloÅ›ci odpadÃłw powstaÅ‚ych podczas procesu, wystÄ™pujÄ…ce
awarie, wraz z informowaniem w czasie rzeczywistym o ich wystÄ…pieniu i sposobie
rozwiÄ…zania,
parametry pracy poszczegÃłlnych maszyn definiowane indywidualnie dla kaÅźdej
maszyny i kaÅźdej operacji produkcyjnej.
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Dane te sÄ… gromadzone przez system MES za pomocÄ… pracownikÃłw obsÅ‚ugi maszyn, z
wykorzystaniem automatycznych czytnikÃłw kodÃłw kreskowych lub z wykorzystaniem licznikÃłw i
czujnikÃłw zainstalowanych lub bÄ™dÄ…cych integralnÄ… czÄ™Å›ciÄ… maszyn produkcyjnych.

Zintegrowany system MES z moduÅ‚em logistyki i magazynÃłw systemu ERP, gwarantuje
rzetelnoÅ›Ä‡ i natychmiastowÄ… dostÄ™pnoÅ›Ä‡ informacji o stanie produkcji w toku na kaÅźdym
etapie produkcji oraz o stanie i ruchach materiaÅ‚Ãłw, pÃłÅ‚fabrykatÃłw, pÃłÅ‚produktÃłw i wyrobÃłw
gotowych w magazynach.

DziaÅ‚ obsÅ‚ugi klienta moÅźe na bieÅźÄ…co kontrolowaÄ‡ stan realizacji zlecenia, wychwytujÄ…c
ewentualne opÃłÅºnienia na etapie planowania czy realizacji zleceÅ„. JednoczeÅ›nie moÅźe
informowaÄ‡ klienta o stanie realizacji jego zlecenia. Integracja z moduÅ‚ami WEB Platformy
Hetman, umoÅźliwia udostÄ™pnienie w czasie rzeczywistym kluczowym klientom, informacji o
stanie realizacji ich zleceÅ„.

Nie bez znaczenia dla zachowania ciÄ…gÅ‚oÅ›ci produkcji sÄ… systemy transportu
wewnÄ™trznego. Platforma hetman, dziÄ™ki mechanizmom systemu MES umoÅźliwia sterowanie
automatycznymi systemami transportu wewnÄ™trznego. W przypadku braku systemÃłw
automatycznych , dyspozycje przewozu Å‚adunkÃłw (materiaÅ‚Ãłw, pÃłÅ‚produktÃłw,
pÃłÅ‚fabrykatÃłw i wyrobÃłw gotowych) sÄ… przekazywane drogÄ… elektronicznÄ… bezpoÅ›rednio na
terminale przenoÅ›ne pracownikÃłw magazynÃłw lub na terminale nawÃłzkowe umieszczone na
wÃłzkach widÅ‚owych.

Kolejny bardzo waÅźnym elementem w obsÅ‚udze produkcji zleceniowej jest logistyka transportu.
Zintegrowany moduÅ‚ logistyczny systemu ERP, pozwala na planowanie dostaw (realizacji
zleceÅ„ handlowych) z duÅźym wyprzedzeniem (przed uruchomieniem produkcji danego
zlecenia), co umoÅźliwia optymalizacjÄ™ obÅ‚oÅźenia Å›rodkÃłw transportu, oraz optymalizacjÄ™
tras przejazdÃłw.

Informacje o zaplanowanym transporcie sÄ… udostÄ™pnienie w czasie rzeczywistym dziaÅ‚owi
obsÅ‚ugi klienta, lub za pomocÄ… serwisu WWW bezpoÅ›rednio odbiorcom.

RozwiÄ…zania te usprawniajÄ… obsÅ‚ugÄ™ klienta, a odbiorcom umoÅźliwiajÄ… przygotowanie
odbioru produktÃłw co skraca czas obsÅ‚ugi w procesie spedycji.

Proces obsÅ‚ugi zleceÅ„ handlowych zamyka wydanie towaru do odbiorcy przez system
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magazynowy oraz automatyczne wystawienie faktury sprzedaÅźy.

Nie bagatelny dla jakoÅ›ci obsÅ‚ugi klienta jest rÃłwnieÅź proces obsÅ‚ugi reklamacji i dziaÅ‚aÅ„
korygujÄ…cych zintegrowany w systemie CRM.

Na koniec naleÅźy podkreÅ›liÄ‡, Åźe przedstawione powyÅźej rozwiÄ…zanie gwarantuje peÅ‚ne
Å›ledzenie i nadzÃłr realizacji zamÃłwieÅ„ odbiorcÃłw, uwzglÄ™dniajÄ…c caÅ‚y cykl produkcyjny
zlecenia. W efekcie produkcja zleceniowa nie tylko moÅźe byÄ‡ w peÅ‚ni kontrolowana ale staje
siÄ™ prosta i ekonomiczna.

Mgr.inÅź. Tomasz Prokopiuk
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