
Cloud

www.techno-class.com www.facebook.com/technoclass.erp www.linkedin.com/company/technoclass



Какво е TECHNOCLASS Cloud?

TECHNOCLASS Cloud е услуга на Л-КЛАС, чрез която потребителите използват възможностите на

системата за управление на бизнеса TECHNOCLASS в облака.

TECHNOCLASS Cloud е достъпен от всяка точка на света посредством уеб браузер и налична

интернет връзка. Системата е ситуирана в специализиран център за данни, осигуряващ многостепенна

защита на информацията, сигурност и по-висока производителност.

TECHNOCLASS Cloud е предпочитано решение на малките и средни фирми, предоставяйки достъп до

възможностите на ERP система от висок клас на достъпна цена.

Предприятията се освобождават от разходи за хардуерно оборудване и неговата поддръжка, базов и

системен софтуер, лицензи и продължително внедряване.

Фирмите използват гъвкави потребителски пакети, в зависимост от своите индивидуални нужди и

динамиката на техния бизнес.

Л-Клас се грижи потребителите на TECHNOCLASS Cloud да имат достъп винаги до последната

актуална версия на системата, предоставя ежедневно архивиране на техните данни и възстановяването

им от архивно копие при нужда.

TECHNOCLASS Cloud предоставя на малкия и среден бизнес надежден, гъвкав и ефективен

инструмент за управление на бизнес процесите.

Основни

функции на

TECHNOCLASS

в облака

CRM

Подготовка на

производството

Управление на

производството

Управление на

техническото

обслужване и ремонтите

Управление на

качеството

Управление на

събитията

Управление на

документите

Финанси и счетоводство
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ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
С TECHNOCLASS Cloud Вашите

грижи се превръщат в наши

задължения

Отпадат разходите за:

  •     Сървър на базата данни;

  •     Сървър на приложенията;

  •     UPS;

  •     Комутатор;

  •     Сървърен шкаф;

  •     Климатична система и поддръжка;

  •     Пожароизвестителна и пожарогасителна

система и тяхната поддръжка;

  •     Видео наблюдение и поддръжка;

  •     Ел. енрегия;

  •     СОТ и поддръжка;

  •     Поименни неограничени по време лицензи и

абонаментна поддръжка;

  •     Право на получаване на нови версии;

  •     Право на използване на patch-ове;

  •     Инсталиране на нови версии на

ТECHNOCLASS;

  •     Инсталиране на patch-ове;

  •     Настройки BIOS, RAID контролер и дискови

масиви;

  •     Инсталация и настройка на операционна

система;

  •     Настройки на мрежови карти за отдалечен

достъп;

  •     Инсталация и настройка на Database Server;

  •     Създаване на ядро на базата данни;

  •     Настройване на параметри за разпределение

на паметта и териториални настройки;

  •     Създаване и настройки на табличните

пространства;

  •     Зареждане на база данни;

  •     Прекомпилация на заредените обекти;

  •     Активиране на базата данни;

  •     Инсталиране на сървър на приложението;

  •     Настройване на портовете за достъп до

сървъра на приложението;

  •     Настройване на пътищата за използваните

шрифтове за работа на Reports server;

  •     Настройване на съкратените клавишни

комбинации;

  •     Инсталиране и настройка на допълнителни

пакети за работа с приложението;

  •     Настройване на Forms и Reports server-ите за

работа с инсталираната база данни;

  •     Инсталиране софтуера на система

ТECHNOCLASS;

  •     Системна поддръжка на хардуер и

операционни системи;

  •     Системна поддръжка на приложен софтуер;

  •     Ежедневни архиви;

В процеса на експлоатация

на ERP система се

натрупват разходи за

инфраструктура и услуги,

сързани с нейното

функциониране.

При експлоатация на

TECHNOCLASS в облака се

заплаща единствено

абонаментна такса.
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ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

КОНТРАГЕНТИ

TECHNOCLASS поддържа единна база, съдържаща

идентификационна, търговска, финансова и

оперативна информация за контрагентите.

Контрагентите се класифицират по множество класи-

фикатори:

  •   Роля на контрагента (потенциален и реален клиент,

доставчик, партньор, конкурент);

  •   Бизнес ситуиране на контрагента (индустрия, отра-

съл, подотрасъл);

  •   Териториално разположение на контрагента (държа-

ва, регион, област, населено място);

  •   Продуктова ориентация (групи и отделни закупува-

ни/доставяни стоки и услуги);

  •   Свободно дефинируеми от потребителя характе-

ристики на всеки контрагент.

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ

Маркетинговите дейности се дефинират с набор от

атрибути: наименование, срок за изпълнение, клиент

или група клиенти, към които е насочена дейността,

приоритет, изпълнител, следваща дейност. В

TECHNOCLASS управлението на маркетинговите дей-

ности се осъществява на база предварително дефини-

рани събития, техни приоритети и последователност.

КАЛЕНДАРНО ПЛАНИРАНЕ НА

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ

В резултат на планираните дейности в системата се

създават календарни графици за работа на специа-

листите. Те съдържат информация за планираните съ-

бития и дейности, техния приоритет, планираната дата

и час за изпълнение и лица за контакти. След изпълне-

ние на планираните задачи информацията за изпълне-

ната дейност се отразява в досието на контрагента.

КОМУНИКАЦИЯ С КОНТРАГЕНТИТЕ ЧРЕЗ

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

С цел улесняване на комуникацията с контрагентите

система TECHNOCLASS е интегрирана с Microsoft

Outlook. За кореспонденция с контрагента се използва

неговият електронен адрес. При изпълнение на

маркетингови или търговски задачи в TECHNOCLASS

потребителят стартира Microsoft Outlook от системата и

изпраща съобщение.

CRM
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МАРКЕТИНГ

TECHNOCLASS автоматизира изпълнението на

дейности, свързани с подготовката и осъществяването

на сделки:

  •   Търговска кореспонденция;

  •   Запитвания, оферти и поръчки;

  •   Планови калкулации;

  •   История на отношенията с контрагентите.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

TECHNOCLASS автоматизира изпълнението на

дейностите:

  •   Проследяване на сроковете и организиране на

експедицията по отделни клиентски поръчки;

  •   Анализ на запасите от продукция;

  •   Подготовка на търговски документи;

  •   Дефиниране и прилагане на методи за формиране

на цени и предоставяне на отстъпки;

  •   Поддържане на специални ценови листи;

  •   Управление на експедицията;

  •   Фактуриране.

КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА CRM ДЕЙНОСТИТЕ

TECHNOCLASS поддържа вградени справки за

проследяване и анализ на отношенията с

контрагентите, CRM дейностите и търговските

документи:

  •   Оферти по изделие, клиент, по производствен обект,

за даден период

  •   Справка за активни или архивирани поръчки,

прогнози и симулации

  •   Поръчки от даден клиент, за определен вид изделие,

за конкретно изделие, по валута, за конкретен период.

Могат да бъдат разглеждани само поръчки, които се

изпълняват в производството, неактивни или всички

  •   Справка за наличности във физическите складове

  •   Справка готова продукция

  •   Справка за направените изменения в поръчките

  •   Издадени фактури и направени плащания по тях за

определен период

  •   Издадени платежни документи за определен период

и фактури, по които са направени тези плащания.

Проследяват се остатъците за плащане по фактурите.

УПРАВЛЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕТО

TECHNOCLASS автоматизира изпълнението на

дейностите по планиране, управление и отчитане на

доставките:

  •   Прогнозиране на дефицит / презапасяване;

планиране на доставките;

  •   Поддържане баланс на материалите;

  •   Въвеждане и обработка на искания за материали;

  •   Генериране и утвърждаване на поръчки към

доставчици;

  •   Статистически анализи на доставките;

  •   История на отношенията с доставчици;

  •   Поддържане на справочник на квалифицираните

доставчици.
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ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

TECHNOCLASS управлява етапите на подготовка на

производството на изделията.

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРУКТУРИ НА

ИЗДЕЛИЯТА

TECHNOCLASS поддържа създаването на конс-

трукторските спецификации. Автоматично изгражда

конструкторската структура на изделията във варианти

и изменения във времето. Специализирани задачи

управляват изпълненията на изделията.

TECHNOCLASS поддържа индивидуални и групови

спецификации.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ

В TECHNOCLASS се проектират маршрутни, марш-

рутно – операционни и операционни технологии. Към

тях има богат набор документи в съответствие с ЕСТД:

Заглавен лист; Маршрутна карта; Операционна карта;

Скица; Карта за технически контрол; Ведомост на инс-

трументите и екипировката; Комплектовъчна карта;

Специализирани операционни карти; Контролни карти

и планове; Технологични албуми.

В процеса на проектиране се използват библиотеки от

типови и групови технологии.

За всяка операция в TECHNOCLASS се указват:

разходни норми на основни и спомагателни материали

и компоненти; състав на комплекта компоненти за вла-

гане; скици и схеми; инструменти и екипировка; ра-

ботно място на изпълнение; професия и разряд на

оператора. Валидността на операции се управлява ди-

рективно и във функция на времето.

Технологичната информация се създава във варианти

и във функция на времето. Създаването на техноло-

гична документация на нови изделия и внасяне на

изменения в съществуващите се осъществява на

основание на заповеди за изменение, регистрирани в

единен регистър.

В процеса на създаване на съответната технология се

правят и задания за разработка на необходимите инс-

трументи и екипировка.

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
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НОРМИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ И

РАЗЦЕХОВКА

TECHNOCLASS поддържа нормирането на разхода на

материали. Чрез специализирания модул се създават

обобщени разходни норми, специфични норми за

разход на основни и спомагателни материали и

лимитни карти за материали. Основен документ е

маршрутно-материалната ведомост.

Движението на полуфабрикатите между цеховете се

проектира като разцеховка. Разцеховката също е

многовариантна.

НОРМИРАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТРУДО-

ЕМКОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ

За всяка технологична операция в TECHNOCLASS се

нормира продължителността и трудоемкостта и се

определя необходимата квалификация на

изпълняващия операцията работник.

За ускоряване на процеса на нормиране в

TECHNOCLASS се дефинират алгоритми за

определяне на необходимото време за изпълнение на

операции.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА

В TECHNOCLASS се създават заповеди за изменение

на технологичната информация. Измененията в

структурата на изделията и технологичните маршрути

се изпълняват на основание на заповеди за изменения.

Информацията за изменението, времето за неговото

изпълнение и изпълнител се записват в регистър. Про-

менените документи се архивират във вида преди

направените изменения.

TECHNOCLASS осигурява пълна проследимост на

жизнения цикъл на технологичната документация на

изделията.

КЛАСИФИКАТОР

TECHNOCLASS поддържа специализиран модул за

класификация и кодиране на детайли и възли. На

основата на класификационните кодове се формират

фамилии от детайли за нуждите на оптимизация на

процесите на проектиране и производство.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

В TECHNOCLASS се поддържа специализиран функ-

ционал за управление на подготовката на

производството. Планират се етапите на процеса по

подразделения и се отчита тяхното завършване.

Разпределя се проектирането на технологични процеси

по технологични бюра в зависимост от специализация-

та и обслужвания цех. Следи се статусът на техноло-

гичната документация и готовността й в комплект.
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ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

TECHNOCLASS поддържа три нива на планиране:

Обемното планиране предоставя бърза оценка на

натовареността на предприятието и размества

поръчките с цел освобождаване на ресурс.

Календарното планиране се осъществява по стандарта

MRPII или с отчитане на производствените ресурси.

При първия вариант материалният поток на

предприятието се планира с отчитане на всички

регистрирани поръчки или прогнози, при втория -

планирането се извършва в зависимост от свободния

производствен ресурс с отчитане дневния баланс на

материалния поток. За всеки компонент в

TECHNOCLASS се въвеждат параметри на планиране,

чрез които се дефинира моделът на планиране.

Оперативното планиране се използва при управлението

на производството в цеховете.

TECHNOCLASS осигурява: Изготвяне на план за

производство; Изготвяне на план за доставки;

Изготвяне на мрежови графици за производство,

доставки и кооперации; Баланс на потребностите във

времето от материали, покупни изделия и

полуфабрикати; Управление на стратегията на

планиране.

ОТЧИТАНЕ НА ЦЕХОВИТЕ ОРДЕРИ

Производството в TECHNOCLASS се отчита чрез цехо-

ви ордери. Количествата годна продукция и брак се ре-

гистрират в цеховия ордер и се заприхождават в цеха.

Количеството материали и компоненти, вложени в

производството на годна продукция и брак, се изписват

от цеха. Вложеният труд се отчита по операции и ра-

ботно място, с регистрация на оператор или подразде-

ление, което е изпълнило дейността. Оформянето на

отчети по цеховите ордери е допустимо до тяхното

закриване.

НАТОВАРВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

На база на данните от маршрутните технологии на

изделията, за които са издадени планови и цехови

ордери, TECHNOCLASS пресмята плановото нато-

варване на работните места и определя трудоемкостта

по професии и квалификация на операторите.

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
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ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, ДИСПЕЧИРАНЕ И

ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НАРЯДИ

Оперативното планиране на TECHNOCLASS се осъ-

ществява по стандарта APS. В модела се отразяват

приоритет на поръчките, характеристики на продукция-

та, стратегия на управление на производството, нато-

варването на машините. Планирането се изпълнява

“назад от крайния срок” или “напред от текущия мо-

мент”. Производствените наряди се разпределят по ма-

шини и оператори по технически критерии –

възможност за удовлетворяване на изисквания, нали-

чие на инструменти и специална екипировка. На базата

на разпределените производствени наряди се създават

сменно-денонощни графици за работа на отделни цехо-

ве, бригади, машини и за преместване на материали,

полуфабрикати и готови изделия между складове, цехо-

ве и работни участъци.

Диспечирането на производствените наряди включва

комплектация с материали, потвърждаване на изпълне-

нието на нарядите, промяна на сроковете, пренасочва-

не към друга машина и оператор, спиране от

производство. Диспечирането може да се осъществи с

използване на диаграми на Гант.

За ускорено въвеждане отчетите на нарядите се отпе-

чатва идентификационен бар-код. В момента на отчи-

тане се въвеждат данни за допуснат брак (количество и

причини). Произведената продукция автоматично се

заприхождава, а вложените материали се изписват.  

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВОТО

СТОПАНСТВО

В TECHNOCLASS предварително се настройват авто-

матичните счетоводни контировки на складовите доку-

менти, издавани за различните складови транзакции.

С издаване на съответните документи в

TECHNOCLASS се управлява складовото стопанство –

приемането, преместването и изписването на материа-

ли и компоненти. На тази база във всеки момент се

определят складовите наличности и се предлага ста-

тистика на складовото движение на различните видове

компоненти. За управление на складовите транзакции

оторизираните лица получават достъп до съответните

лимитни карти за отпускане на материали за

производство по цехови ордери.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

За управление на производството в TECHNOCLASS се

определя структурата на цеховата и заводската

себестойност и се изчисляват нормативната и

фактическа себестойност на всяко изделие. На базата

на нормативната себестойност и плана за производство

се формира план за цехови и заводски разходи. На

базата на фактическото изпълнение на произведена

продукция, отчетите и фактически вложените разходи

за производство се изчислява фактическата

себестойност на производимите компоненти и се прави

съпоставка „план-отчет” на икономическите показатели

на производството.
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TECHNOCLASS поддържа пълноценна система за

управление на техническо обслужване и ремонти

(ТОиР), която обхваща:

  •   Идентификация на единиците оборудване,

поддръжка на информацията (структура, параметри,

техническа документация) за единиците и

проверовъчни списъци за определяне на техническото

състояние на единиците оборудване;

  •   Описание на йерархичната структура на обектите на

ТОиР;

  •   Проектиране на технологиите на ТОиР;

  •   Определяне на плановата себестойност на ТОиР;

  •   Създаване и поддръжка на ведомости на дефектите

на оборудването и на известия за необходимо ТОиР;

  •   Планиране на ТОиР на база междуремонтен ресурс,

планове и отчети за натоварване на оборудването в

процеса на производството;

  •   Планиране на доставките на резервни части,

материали и полуфабрикати на база календарен план

за ТОиР;

  •   Управление на планово-предупредителни ремонти,

текущи и аварийни ремонти;

  •   Диспечиране на ордерите и нарядите за ТОиР;

  •   Управление на складовете и складовите запаси;

  •   Управление на доставките на части, инструменти,

екипировка, материали;

  •   Събиране на данни чрез сканиране на бар-кодове,

получаване на информация от външни датчици чрез

свързване (интеграция) на системата с други системи

(АСУТП, SCADA).

  •   Системна регистрация на транзакциите на всички

процеси на ТОиР - снабдяване, складови операции,

ремонтни работи и на всички разходи за ТОиР

(материали, време, разход на труд);

  •   Калкулация на фактическата себестойност на ТОиР

и сравнение с плановата;

  •   Оперативен достъп до документите, свързани с

оборудването, с поръчките и нарядите, с регламентите

и инструкциите за осъществяване на ТОиР;

  •   Анализ на ефективността на ремонтите.

За всяка единица оборудване системата поддържа

паспорт с идентификационни данни на оборудването.

В паспорта се натрупват данни за експлоатационния

ресурс на оборудването чрез директивен отчет на

основното производство или отчет на нарядите от

основното производство. При работа със Системата за

събиране на данни на TECHNOCLASS в паспортите на

оборудването постъпват данни и от терминалите в

производствените участъци и от контролерите на

оборудването.

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

УПРАВЛЕНИЕНА

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ИРЕМОНТИТЕ
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TECHNOCLASS контролира настъпването или

отсъствието на дефинирани събития в хода на

изпълнение на бизнес процесите. Контролираните

събитията се описват с характеристики и параметри.

За събитие може да бъде обявено изменение в базата

данни или постигнат конкретен резултат от изпълнение

на процедура и да бъде инициирано от потребител, от

запис в календара на потребител или да е резултат от

изпълнение на друго събитие.

За всяко събитие се указва една безусловна реакция

или множество условни реакции, изпълнявани в

зависимост от характеристиките на събитието. За

събитието се указва кои групи адресати трябва да

бъдат уведомени при неговото настъпване.

Управлението на качеството в TECHNOCLASS

обхваща входящ контрол на материали и изделия,

операционен контрол, осъществяван чрез контролно-

измервателни операции или обща оценка на

качеството на изпълнение на операцията и

диагностичен контрол на рекламирани от клиенти

изделия.

За всеки тип контрол на качеството в TECHNOCLASS

се определя количествена норма за проверка на

изделия, контролирани величини, допустими стойности

и методи за контрол, реакции, в случай на отклонение.

Системата предоставя данни за годните и бракуваните

детайли, резултат от изпълнението на всеки наряд.

TECHNOCLASS автоматизира управлението на

системни и външни документи, в това число създаване

/ въвеждане на документи, регистрация на документи

със статус "в процес на съгласуване", "съгласувани",

"утвърдени", поддръжка на редакции на документи,

определяне на маршрути и срокове на съгласуване,

класификация на документи, съгласуване на

документи, разпращане по електронна поща на

съобщения и на документи за съгласуване,

архивиране на документите в електронен вид.

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕНА

КАЧЕСТВОТО

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕНА

ДОКУМЕНТИТЕ

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕНА

СЪБИТИЯТА
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ГЛАВНА КНИГА

Аналитична и хронологична отчетност, Главна книга,

Индивидуален основен сметкоплан и допълнителни

сметкопланове.

АНАЛИЗ

Баланс, ОПР и отчет на движението на паричните

потоци, Анализ на финансови резултати

ДОСТАВЧИЦИ

Обработка на фактури и платежни документи,

поддържане на служебни номенклатури, преоценка на

задълженията, баланс на разчетите с контрагенти,

определяне на пълна доставна стойност, регистри по

ДДС.

КЛИЕНТИ

Фактури и платежни документи, анализ на продажбите,

разчети с клиенти, баланс на разчетите с клиенти,

преоценка на вземанията, регистри по ДДС.

МАТЕРИАЛИ

Движение на материалите по складове, групи, МОЛ,

счетоводно изписване на материалите по избран метод

за оценка, преоценка и инвентаризация на материални

запаси.

БАНКА

Поддържане на банкови документи и регистри, счето-

водно отразяване на банкови операции и разчети с

контрагенти, импорт на движения по парични сметки,

преоценка на наличности.

КАСА

Поддържане на касови номенклатури, издаване на ка-

сови ордери, касови операции в национална и чужда

валута, поддържане на касова книга.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Движение на основните средства, многовариантно

планиране и начисляване на амортизации,

преобразуване и прекратяване на активи, преоценка на

активи.

СЕБЕСТОЙНОСТ

Формиране и разпределение на непреките разходи,

себестойност на полуфабрикати, движение на

полуфабрикати, пълна себестойност на готова и

продадена продукция, отчитане на складове за готова

продукция и полуфабрикати.

В TECHNOCLASS се осъществяват и дейностите за

счетоводно отразяване на направления “Транспорт” и

“Нормировчик”.

ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

ФИНАНСИИ

СЧЕТОВОДСТВО
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ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

ИНТЕГРАЦИЯСДРУГИ

ПРИЛОЖЕНИЯНА

TECHNOCLASS

ИНТЕГРАЦИЯ С TECHNOCLASS Navigator

TECHNOCLASS се интегрира с интерактивния модул за

управление на производството - „Техноклас –

Навигатор”. Той визуализира състоянието на поръчката

и изпълнението на нейните етапи.

В „Техноклас – Навигатор” ордерите за производство са

свързани в логическа последователност. От всеки

планов ордер се визуализират технологичните

операции за изпълнение, а от всеки цехов ордер -

нарядите за неговото изпълнение. Ордерите на

поръчките са оцветени в зависимост от техния тип и, за

удобство на потребителя, могат да се пренареждат.

Ордерите се групират по вид (планов, цехов), по цех и

поръчка, по начална или крайна дата на изпълнение.

Потребителят създава нови ордери, променя сроковете

им, премества ги от един цех в друг и ги потвърждава

за производство.

Всяко изменение в интерактивната схема се отразява

автоматично в TECHNOCLASS.

ИНТЕГРАЦИЯ С TECHNOCLASS

Data Collection System

TECHNOCLASS Data Collection System осигурява на

системата за управление на производството в цеха

(MES) и, чрез нея, на информационна система за

управление на бизнеса TECHNOCLASS, непрекъснат

мониторинг и ефективно управление на производството

чрез незабавна реакция на всяко отклонение от

нормата.

Чрез промишлени терминали в производствените

участъци TECHNOCLASS Data Collection System

управлява отчитането на материалния поток в

производството, екипировката, изпълнението на

цеховите ордери и производствени наряди,

контролните измервания. Чрез контролери към

оборудването системата събира данни за състоянието

на машините.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДИАГРАМИ НА ГАНТ

Клиентските поръчки, плановите и цеховите ордери се

визуализират с интерактивни диаграми на Гант.
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ПОДГОТОВКА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО
ДОБРИПРАКТИКИ

Л-КЛАС повече от 25 години развива своята

дейност в изграждане на комплексни

информационни системи за управление на

бизнеса.

Реализирала е над 70 проекта за автоматизация

на управлението на бизнес процесите на база

TECHNOCLASS в предприятия от различни

отрасли.

Системата съответства на най-добрите практики

за управление, запазвайки свободата на

индивидуалния подход.

TECHNOCLASS предоставя на потребителите

богат набор от параметри и процедури, чрез които

те управляват предприятията в съответствие с

избраната стратегия.

Използвайки възможностите на TECHNOCLASS,
потребителите постигнаха:

            Намаляване на времето за изпълнение на

поръчките с до 30%

            Намаляване обема на незавършено

производство с до 25%

            Намаляване обема на материални запаси с

до 30%

            Съкращаване на времето за престой на

машините с до 3%

            Повишаване на производителността с до 8%

            Повишаване на ефективността на

производството с до 1 0%

Потребителите

на TECHNOCLASS
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