… jeœli planowanie produkcji przy pomocy Excela
sta³o siê ma³o efektywne …
wykorzystaj

Zarz¹dzanie Produkcj¹

„Obecnie mamy pe³ny wgl¹d w dzia³alnoœæ naszej spó³ki oraz mo¿liwoœæ
planowania i œledzenia produkcji na ka¿dym jej etapie. Konsekwencj¹
ca³kowitego zintegrowania procesów sprzeda¿y i produkcji jest usprawnienie
,,³añcucha dostaw”, czego efektem jest znaczne obni¿enie kosztów
magazynowania surowców. Zarz¹dzanie procesem planowania, realizacji
i rozliczania produkcji umo¿liwia nam efektywne produkowanie wyrobów
wysokiej jakoœci i zaspakajanie potrzeb zarówno polskich jak
i zagranicznych kontrahentów.”
Prokurent Jakub Kowalski Fabryka Osi Napêdowych - SKB

ZARZ¥DZANIE PRODUKCJ¥
to modu³ systemu ERP humansoft HermesSQL przeznaczony do zarz¹dzania procesami
zwi¹zanymi z technicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania
produkcji jednostkowej i masowej. Wspomaga kontrolê i analizê na wszystkich etapach
procesu produkcyjnego.

PRZYGOTOWANIE
PRODUKCYJNE

MAGAZYN I LOGISTYKA
- Zaopatrzenie
- Kontrola jakoœci
- Magazyn
- Logistyka
- Dystrybucja
- EDI, B2B, B2C

PLANOWANIE

FINANSE I KSIÊGOWOŒÆ
- Ksiêga Handlowa
- Œrodki trwa³e
- Kadry i p³ace
- Rozrachunki
- RCP

ROZLICZENIA

ANALIZY (BI)
- Raportowanie
- Controling

ROZWI¥ZANIA BRAN¯OWE
- Autorskie modu³y
- Rozszerzenia funkcjonalne
- Dodatkowe widoki i filtry

Schemat przep³ywu informacji w systemie HermesSQL

„Wdro¿enie systemu ERP otwiera przed nami nowe obszary optymalizacji.
Przede wszystkim oczekujemy zwiêkszenia efektywnoœci w zakresie
zarz¹dzania produkcj¹, usprawnienia dostaw surowca oraz obs³ugi
zleceñ produkcyjnych.”
Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Micha³ Nosewicz HML Nosewicz S.j.

TECHNOLOGIA
System daje mo¿liwoœæ wprowadzenia wszystkich danych zwi¹zanych z technologi¹ produkcji. Pozwala
zdefiniowaæ sk³ad materia³owy wyrobu (surowce, pó³produkty, zamienniki), rodzaje poszczególnych
czynnoœci/operacji oraz zasoby produkcyjne (maszyny, pracownicy) niezbêdne do wytworzenia wyrobu.
Pozwala tak¿e zapisaæ informacje na temat kosztu i czasu jego realizacji, okreœliæ iloœæ odpadów powstaj¹cych
w trakcie produkcji oraz uwzglêdniæ prace zlecone kooperantom. Pe³ny i szczegó³owy opis technologiczny
umo¿liwia szybk¹ ocenê zdolnoœci produkcyjnych przedsiêbiorstwa zarówno pod wzglêdem obs³ugi
bie¿¹cych zamówieñ a tak¿e potencjalnych zleceñ produkcyjnych. Dziêki zapisanej technologii pozwala
uzyskaæ szybk¹ informacjê, na kiedy i z jakim planowanym (orientacyjnym) kosztem firma bêdzie mog³a
wyprodukowaæ okreœlon¹ partiê produktu.
Pod technologiê mo¿na podpinaæ dowolne pliki jak: rysunki techniczne, instrukcje czy te¿
karty technologiczne.

TECHNOLOGIA

ZLECENIE

ROZLICZENIE

Normatyw

¯yczenie

Fakty

Wzór

Norma

Zu¿ycie

Elastyczny model emisji i rozliczeñ zleceñ produkcyjnych

KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKCJI
Przed rozpoczêciem zlecenia produkcyjnego program umo¿liwia wykonanie wstêpnej kalkulacji planowanego
kosztu wytworzenia wyrobu. Natomiast po jego zakoñczeniu w oparciu o dane zapisane w technologii oraz
sporz¹dzone formu³y kosztowe pozwala oceniæ jego rentownoœæ.

KWARTALNIK KAIZEN
,,Nowoczesne systemy ERP w przedsiêbiorstwach produkcyjnych traktuj¹ obszar
produkcyjny jako kluczowy element w ca³ej firmie, œciœle powi¹zany z innymi
obszarami, jak: sprzeda¿, logistyka, dystrybucja, finanse czy ksiêgowoœæ. Dziêki
temu pozwalaj¹ kompleksowo i efektywnie zarz¹dzaæ ca³ym zak³adem
produkcyjnym. Takie podejœcie przynosi bardzo korzystne rezultaty, których nie da siê
osi¹gn¹æ stosuj¹c inne programy do produkcji, jak np. MES.’’
Tomasz Fidos - Prezes Humansoft Sp. z o.o.

PLANOWANIE PRODUKCJI
W systemie plan produkcyjny powstaje na podstawie analizy chodliwoœci, prognozy sprzeda¿y,
przyjêtych zamówieñ od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Plan mo¿e
byæ tworzony w dowolnym ujêciu czasowym.

PLANOWANIE ZAKUPÓW MATERIA£OWYCH
Program na bazie przyjêtych od klientów zamówieñ, prognoz sprzeda¿y i zaplanowanych zleceñ produkcyjnych
oblicza potrzeby materia³owe tworz¹c „³añcuch dostaw”. Zapewnia on dostarczenie na czas wymaganej iloœci
surowców i uruchomienie produkcji zgodnie z zak³adanymi terminami. Podczas tworzenia zapotrzebowania
system mo¿e uwzglêdniaæ parametry zdefiniowane przy dostawcy danego surowca, takie jak: partia zakupowa,
œredni czas dostawy, minimalna iloœæ zakupowa, okres zamro¿enia oraz co jaki czas dostawca mo¿e dostarczyæ
surowiec. Korzystanie z dwóch statusów pozycji zamówienia (Prognoza i Pozycja zamawiana) umo¿liwia firmie
tworzenie d³ugoterminowych planów dostaw bez koniecznoœci generowania zleceñ produkcyjnych. Eliminuje
to potrzebê nadmiernego sk³adowania w magazynach nadwy¿ek surowców i pó³produktów.

Zsumowuje iloœci
z zamówieñ

ZAMÓWIENIA
NA
SPRZEDA¯

Dzieli iloœci na
terminy realizacji

Uwzglêdnia wolny
stan magazynowy

Dope³nia do
minimalnej iloœci
z technologii

STAN
MAGAZYNOWY

TECHNOLOGIA
WYROBU

Sprawdza nadwy¿ki
produkcyjne
w trakcie cyklu

Dzieli na partie
produkcyjne
z technologii

REZERWOWANIE
SUROWCÓW

Rezerwuje wolne
zasoby surowców
pod zlecenia

Algorytm generowania zleceñ produkcyjnych na podstawie zamówieñ od klienta

MAGAZYN STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE
,,G³ównym czynnikiem sukcesu wdro¿enia nowych technologii s¹ zawsze ludzie,
a nie wybrana technologia. Dlatego wa¿ne jest aktywne w³¹czenie siê pracowników
i menad¿erów poszczególnych komórek organizacyjnych w firmie klienta
w prace wdro¿eniowe. W tym celu powo³ywane s¹ po obu stronach, czyli
w firmie wdro¿eniowej i u klienta, wspó³pracuj¹ce ze sob¹ zespo³y wdro¿eniowe
i ich kierownicy.”
Krzysztof Milczarski - Dyrektor ds. klientów kluczowych Humansoft Sp. z o.o.

KWARTALNIK KAIZEN
,,Podstawow¹ funkcjonalnoœci¹ wspieraj¹c¹ produkcjê realizowan¹ w modelu
Just in Time s¹ rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ kontrolê nad terminami wykonania
zamówieñ oraz zwi¹zanych z nimi terminami realizacji zleceñ produkcyjnych, operacji
i dostaw surowców. S¹ to ró¿nego typu raporty i analizy produkcyjne pozwalaj¹ce
monitorowaæ postêp prac oraz wszelkie odchylenia od za³o¿onych terminów.’’
Tomasz Fidos - Prezes Humansoft Sp. z o.o.

EMISJA ZLECEÑ PRODUKCYJNYCH
Program generuje zlecenia produkcyjne. Przy pomocy dostêpnych narzêdzi umo¿liwia automatyczne
zarezerwowanie surowców oraz wygenerowanie podzleceñ na potrzebne pó³produkty. Z poziomu zlecenia
mo¿liwe jest wykonanie szeregu istotnych operacji, na przyk³ad: wydanie surowców pod zlecenie, wydrukowanie
przewodników warsztatowych, sprawdzenie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego wraz z mo¿liwoœci¹
rozliczenia wykonanych iloœci.

PLANOWANIE ZASOBÓW
Podczas planowania produkcji na podstawie maksymalnego obci¹¿enia i czasu pracy maszyny system rozk³ada
pracê na poszczególne gniazda produkcyjne uwzglêdniaj¹c operacje wykonywane w kooperacji. Informacje
zawarte s¹ w kalendarzu pracy podpiêtym pod ka¿d¹ maszynê.

„Wraz ze wzrostem iloœci zamówieñ, planowanie produkcji przy pomocy
arkusza kalkulacyjnego sta³o siê ma³o efektywne. Dlatego wdro¿yliœmy
profesjonalny program do zarz¹dzania produkcj¹, obejmuj¹cy równie¿
handel, logistykê, finanse i ksiêgowoœæ. Wdro¿enie systemu komputerowego
umo¿liwi³o zwiêkszenie wydajnoœci i op³acalnoœci procesów produkcyjnych.
Planowanie produkcji jest teraz proste i efektywne.”
Prezes Grzegorz Jarzyñski Elpigaz Sp. z o.o.

HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI
Program planuje operacje w czasie dla poszczególnych zleceñ produkcyjnych. Generuje daty planowanego
rozpoczêcia i zakoñczenia pojedynczych operacji/czynnoœci a w przypadku braku mo¿liwoœci

wykonania

ich w terminie wyœwietla raport przedstawiaj¹cy przyczynê konfliktu. Wstêpne zaplanowanie toku pracy
pozwala uzyskaæ informacje, w jakim czasie i w jakiej kolejnoœci bêd¹ realizowane operacje zlecenia
produkcyjnego oraz przygotowaæ plan pracy dla stanowisk roboczych. Faktyczne daty rozpoczêcia
i zakoñczenia zlecenia uzupe³niane s¹ automatycznie w trakcie trwania cyklu produkcyjnego, co pozwala
uzyskaæ informacjê o rzeczywistym przebiegu produkcji. Harmonogram produkcyjny przedstawiony jest w formie
m.in. wykresu Gantta.

GAZETA FINANSOWA
,,Program musi nie tylko uwzglêdniaæ charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i jego
bie¿¹ce potrzeby, ale tak¿e posiadaæ rozwi¹zania, które mog¹ byæ przydatne
w przysz³oœci. Dlatego porównuj¹c systemy wa¿ne jest, aby zwróciæ uwagê na ich
perspektywicznoœæ.’’
Tomasz Fidos - Prezes Humansoft Sp. z o.o.

ANALIZOWANIE PRODUKCJI W TOKU
W systemie dostêpne s¹ raporty pozwalaj¹ce kontrolowaæ przebieg produkcji oraz obci¹¿enie gniazd
produkcyjnych. Analiza produkcji w toku pozwala uzyskaæ informacje, w jakie fazie produkcji (w trakcie, której
operacji) s¹ poszczególne zlecenia produkcyjne. Analiza planu produkcyjnego umo¿liwia natomiast
uchwycenie informacji dotycz¹cych zaplanowanych operacji na poszczególne gniazda produkcyjne. Mo¿liwe
jest równie¿ otrzymanie danych na temat iloœci wyrobów zrealizowanych na poszczególnych etapach
produkcji.

REJESTRACJA PRODUKCJI
Meldunki zwrotne z przebiegu produkcji pozwalaj¹ œledziæ ka¿dy etap realizacji zlecenia produkcyjnego. Przy
ich pomocy ewidencjonowane jest rzeczywiste zu¿ycie surowca oraz faktyczny czas pracy maszyny
i wykonawców. Dziêki temu mo¿liwe jest analizowanie efektywnoœci wykorzystania gniazd produkcyjnych
i zasobów ludzkich oraz weryfikowanie poprawnoœci stworzonych technologii i ewentualnych odchyleñ
od norm.
Rejestracja zdarzeñ produkcyjnych mo¿e nastêpowaæ od chwili wejœcia na halê produkcyjn¹. System
umo¿liwia ewidencjê wszelkich zdarzeñ powsta³ych w trakcie realizacji produkcji. Meldunki mo¿na
wprowadzaæ z kilku poziomów pojedynczo lub grupowo. Meldowanie mo¿e odbywaæ siê na stacji roboczej
oraz przy pomocy czytników kodów kreskowych umieszczonych na hali produkcyjnej.

„Wdro¿enie systemu ERP otwiera przed nami nowe obszary optymalizacji.
Przede wszystkim oczekujemy zwiêkszenia efektywnoœci w zakresie
zarz¹dzania produkcj¹, usprawnienia dostaw surowca oraz obs³ugi
zleceñ produkcyjnych.”
Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Micha³ Nosewicz HML Nosewicz S.j.

KONTROLA JAKOŒCI
Proces kontroli jakoœci surowca, pó³produktu i wyrobu polega na sprawdzeniu wybranych parametrów
pod k¹tem spe³nienia okreœlonych norm. W tym celu program nadaje wyrobom numer partii produkcyjnej/numer
seryjny pozwalaj¹c œledziæ ka¿d¹ pojedyncz¹ sztukê. Umo¿liwia równie¿ zidentyfikowanie dostawcy,
wykonawcy i miejsca wytworzenia wadliwego wyrobu.

ROZLICZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI
System pozwala szczegó³owo rozliczaæ produkcjê. Wylicza koszty zwi¹zane z wytworzonymi na zleceniach
wyrobami. Pozwala przeprowadziæ analizê jednostkowego kosztu danego produkt. Analizê mo¿na wykonaæ na
poszczególne operacje zlecenia produkcyjnego lub konkretny wyrób.

„Od 2012 roku nasza firma pracuje na systemie ERP humansoft HermesSQL.
Program odzwierciedlaj¹c rzeczywist¹ sytuacjê w firmie, pozwala nam
optymalizowaæ koszty operacyjne, eliminowaæ „w¹skie gard³a” w produkcji
i dbaæ o p³ynnoœæ realizacji zleceñ produkcyjnych. Dziêki pe³nej integracji
obszaru produkcji z handlem uda³o nam siê zracjonalizowaæ politykê zakupów
bez koniecznoœci utrzymywania nadmiernych nadwy¿ek surowców.”
Wiceprezes ds. handlowych Wies³aw Wiœniewski RAFIL S.A.

Humansoft Sp. z o.o. jest renomowanym producentem oprogramowania dla biznesu. Od 25 lat
koncentruje siê na dostarczaniu nowoczesnych i wygodnych systemów do obs³ugi firm.
Posiada doœwiadczone i wykwalifikowane zespo³y wdro¿eniowe. Realizuje projekty,
z których z satysfakcj¹ korzystaj¹ najbardziej wymagaj¹cy klienci. Firma specjalizuje siê tak¿e
w projektowaniu dodatkowych rozwi¹zañ tworzonych ,,pod klucz’’. Obecnie z systemów
Humansoft korzysta ponad 10.000 przedsiêbiorstw produkcyjnych, handlowych i us³ugowych.

www.humansoft.pl
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