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ТЕХНОКЛАС е комплексна интегрирана ERP & MES система, предназначена за
управление на процесите в предприятия в РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА – от
клиентската поръчка – до машината. Предприятия с различна структура и предмет
на производство се управляват с ТЕХНОКЛАС.
ТЕХНОКЛАС предоставя специализирано решение
ПОЛИГРАФИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ ЗАПИТВАНИЯ И
ПОРЪЧКИ
За регистрирана поръчка системата определя очаквания
срок за изпълнение. Процедурата оценява свободните
материали, срок за доставка, натоварване на
производствените ресурси и време за производство.
Вмъкването на приоритетна поръчка води до преизчисляване на производствения график и мениджърите по
продажби получават предупреждение за закъснение за
всички отложени поръчки .
За всяко ново изделие се разработва технологична карта
за производство. Тя съдържа информация за характеристиките на изделието, необходимите клишета, щанци,
хартия и мастила, както и технологичните обработки.
ТЕХНОКЛАС управлява процеса на изготвяне на екипировката за изпълнение на поръчката и съгласуването на
изпълнението с клиента.

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Планирането на производството и снабдяването следва
модела на управление на предприятието. Моделът се задава чрез параметри и процедури. В него се описват организационни и технологични специфики на доставките,
производството и продажбите. Планът за производство е
съставен от цехови ордери за изпълнение на клиентските
поръчки и генерирани на основание на ордерите наряди
за изпълнение на отделните операции по машини. Планът се визуализира чрез диаграми на Гант и таблици по
машини, смени и бригади.
При генериране на цехов ордер се заделят нужните за
изпълнението му материали. Заделянето на хартия е по
рулони. При изписването им от склада, за всеки рулон се
отпечатва етикет, който съдържа информация за вида и
размерите на хартията, заделеното и свободно количество. Поставянето на рулона на машината се регистрира с мобилен терминал. При завършването на печата,
терминалът издава нов етикет на рулона, с указано остатъчно количество годна хартия. Данните за изразходваната хартия се получават автоматично от машината. Всеки
ордер се комплектова с технологичната карта и необходимите клишета и щанци. Тяхното намиране в архива и
изписване се управлява с мобилен терминал.
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УПРАВЛЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕТО
При въвеждането на поръчки за хартия към доставчици
ТЕХНОКЛАС автоматично преобразува въведения брой
роли в линейни и квадратни метри. Системата изчислява
крайната цена на поръчката към доставчик и отстъпката
за съответното количество.
Поръчките на стоки и резервни части се въвеждат
директивно от потребителя или се генерират на база
потвърдени планови ордери за доставка.

ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ
Нарядите за всеки ордер се разпределят по машини
директивно или от процедурата за оперативно
планиране. Процедурата за оперативно планиране са
настройва в съответствие с възприетата политика,
спецификата на предприятието и поставените цели.
Процедурата използва параметризирани критерии за
оптимизация на производството. Разпределението на
нарядите, направено по принципа „равномерно
натоварване на машините” или “използване на
минимален брой машини”, може да бъде оптимизирано с
цел подобряване натоварването на машините.
При планирането се отчита работния календар на цеха /
участъка и приоритетите на поръчките, ордерите и
нарядите.

ОТЧИТАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО
Операторите отчитат получените наряди чрез
промишлен терминал, разположен в близост до
машината. Те регистрират началото и края на
изпълнението на наряда, количествата годна и негодна
продукция, продължителността и причините за престой.
Много от данните могат да бъдат визуализирани
автоматично, ако е осъществена връзка с управлението
на машината. Отчитането на наряда води до
заприхождаване на произведената продукция, изписване
на вложените материали и регистрация на брака.
При отчитането на наряд за опаковане на готова
продукция се отпечатв етикет на опаковката и
„Декларация за съответствие”.

ЕКСПЕДИЦИЯ НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ
Готовата продукция се подготвя за експедиция в
съответствие
с
издадени
разходни
описи.
Комплектацията се контролира с мобилен терминал.

Мобилни терминали се използват при заприхождаване
на материали в складовете, предаване на материали в
производството,
инвентеризации,
получаване на
материали, върнати от производството, регистрация на
рулони, качени на машините.

КОНТРОЛ НА ОБОРУДВАНЕТО
Визуализацията на състоянието на машините и
предоставянето в реално време на данни за скоростта
им
и
изпълняваната
поръчка,
повишава
производителността и съкращава времето за изпълнение
на поръчките. Връзката на системата със системите за
управление на оборудването спомага за намаляване на
брака и икономия на материали.

Системата
предоставя
на
ръководителя
на
производството възможност за получаване на
информация в реално време с използване на личното си
мобилно устройство. По такъв начин се създават условия
за повишаване ефективността на производството и оттам
на конкурентноспособността на предприятието.

ТЕХНОКЛАС автоматизира и всички неспецифични направления в дейността на полиграфичното предприятие – работа с
контрагенти, покупки, продажби, управление на финансите и счетоводство. На потребителите се предлага и подсистема
за управление на техническото обслужване и ремонтите на производственото оборудване.
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