Prosmart Smart

Ett komplett system för tillverkare, med innehållsrik
paketering där du får mycket för pengarna
Prosmart Smart är ett komplett systemstöd för
tillverkande företag. Prosmart Smart innehåller
funktionaliteten av Prosmart Start men här har
vi lagt till systemstöd för hela material- och
produktionsplaneringen. Så från din kundorderrad
kan du i Prosmart Smart skapa tillverkningsorder
och inköpsorder, direkt. Du kan bygga kalkyler och
strukturer som räknar ut tillverkningskostnaden
som du sedan kan jämföra mot efterkalkylen.
Produktionsplaneringen kan du se både i tabeller och
grafer, som hålls uppdaterad via återrapporteringen
på verkstadsgolvet. Prosmart Smart innehåller också
ett enklare kom & gå system för närvarotider.
Order-Lager-Fakturering
I Prosmart Smart kan du skapa offerter, order, göra
utleveranser och fakturor. Lagersaldot reserveras vid
orderregisteringen och dras från lagret vid utleverans.
Från orderraden kan du skapa en tillverkningsorder
eller inköpsorder via ett enkelt knapptryck.
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Material- och Produktionsstyrning
I material- och produktionsstyrningen märker man
verkligen nyttan av Prosmarts flexibilitet. Allt utgår från
en kalkyl (förkalkyl) där du anger tillverkningstider,
materialåtgång, kopplar dokument med mera. När
du sedan skapar en tillverkningsorder av kalkylen
följer all information med från kalkylen över till
tillverkningsordern. Tillverkningsordern blir som
en kopia av kalkylen så den kan du redigera för att
förbättra produktionsberedningen för de förhållanden
som råder just nu.
Planering/omplanering
Planeringen över era tillverkningsorder kan visas i
både tabeller och grafer. Vår populära Prioritetslista
visar alla tillverkningsorder som ligger planerade
på en (eller fler) resurs. Här ifrån finns flera
olika kommandon för att flytta en operation, se
materialstatus, prioritera och mycket mer. Här ifrån har
ni koll på planeringen. De grafiska presentationerna är
vi ett ganttschema eller en graf.

Jobbrapportering:
Återrapportering av tillverkningsorder är en viktig del
för en aktiv produktionsplanering och efterkalkylering.
Återrapporteringen av en tillverkningsorder kan
du göra via webb eller en vanlig dator. Prosmart
stödjer den ”papperslösa produktionen” där
operatören kan få all information om jobbet direkt
i surfplattan/terminalen utan att behöva skriva ut
tillverkningsordern. Jobbrapporteringen samlar ihop
förbrukad tid för varje operation och summerar detta
till en efterkalkyl som kan jämföras med förkalkylen.
Tillverkningskostnaden kan man också jämföra med
försäljningspriset för att tydligt se täckningsbidrag och
lönsamhet.
Tid Basic
Tid Basic är ett enkelt kom & gå system som ger er full
kontroll på närvarotiden. Inlärningströskeln är mycket
låg då vi har skalat av funktionerna från Prosmart
Tid till ett minimum. Tid Basic saknar lönearter
men hanterar dagtid, övertid, raster med mera. Via
närvarorapporterna får ni kontroll på stämplingarna
och summeringen av tiderna.
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Inköp
Via inköpsrutinerna i Prosmart fångar du upp vad
som behöver beställas. Inköp kan göras direkt får
kundorder eller tillverkningsorder om man arbetar
orderstyrt. I annat fall kan man samla ihop det
totala inköpsbehovet via en beställningslista och
skapa sina inköp där ifrån. När du sedan skapat
dina inköp kan du hålla koll på om leverantören har
ordergodkänt och vad som förväntas komma hem.
Via godsmottagningen tar ni emot leveransen via
inköpsordern så ni kan se att ni fått det ni beställt.

Innehåller:
Koppla dokument
Valuta/språk
Strukturhantering
Närvaro & jobbrapportering
Produktionsplanering

