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Ако се затруднявате да отговорите на тези въпроси, „Техноклас – Навигатор” е решението, от което

се нуждаете.

„Техноклас – Навигатор” е интерактивна схема за управление на производството, която визуализира

състоянието на поръчката и изпълнението на нейните етапи. С „Техноклас – Навигатор” планирате,

диспечирате и отчитате производството, управлявате материалните и производствени потребности

на поръчките.

„Техноклас – Навигатор” визуализира само тези производствени ордери, по които все още трябва да

се работи, за да се изпълни клиентската поръчка. Потребителят избира между стандартна

(обобщена) и разширена (детайлна) визуализация на ордерите. 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.

Потребителят сам може да моделира

визуализацията на ордерите, като избира

формата, цвета и тяхната позиция на екрана.

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, потвърждава ги за производство и отчита

тяхното изпълнение.

Всяко изменение в интерактивната схема се

отразява автоматично в система "Техноклас".

Докъде е поръчката?

Какво да работим?

Имаме ли материали?

Ще спазим ли сроковете?
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"Техноклас Навигатор" визуализира структурата на изделието и баланса на потребностите в

табличен и графичен вид. "Техноклас Навигатор" ви показва складовата наличност на материалите,

заделените количества по ордери, дефицита и поръчките към доставчиците.

Само с един бутон схемата на

ордерите преминава в

диаграма на Гант.

"Техноклас Навигатор" визуализира производствените операции (наряди), които предстоят да бъдат

изпълненени. С един бутон потребителят отчита изпълнението на операциите, заприхождава

произведената продукция, при което вложените материали се изписват от склада.

"Техноклас Навигатор" разполага с пълен набор от функции, необходими за управление на

производството. Модулът управлява календарното планиране и диспечиране на производството на

ниво предприятие и оперативното планиране и диспечиране на производството в цеховете.

Баланс на компонента

Операционна бележка Закриване на цехов ордер

Складова наличност
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• МАШИНОСТРОЕНЕ

• КОСМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

• МЕТАЛОЛЕЕНЕ

• МЕТАЛООБРАБОТКА

• МЕТАЛУРГИЯ

• ПРИБОРОСТРОЕНЕ

• ПРОИЗВОДСТВО НА

    ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

• ВОЕННА ИНДУСТРИЯ

• РЕМОНТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

• ХИМИЧЕСКО

    ПРОИЗВОДСТВО

• ПОЛИГРАФИЯ

• ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО

• ТЕКСТИЛ

• КОНФЕКЦИЯ

• КАНЦЕЛАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

• ДЪРВОБРАБОТКА

• РЕСТОРАНТИ, ХОТЕЛИ




