Prosmart Sync

Få full kontroll med automatiserade
rutiner, integrerade processer och
minimerad administration
Prosmart Sync är Prosmarts mest automatiserade
programpaketering. Här kan du ställa in systemet efter
era förutsättningar och behov och få ett system som
passar er både idag och i framtiden. Automatisera
och minimera administrationen är nyckelorden
för Prosmart Sync. Här kan du läsa in dina order
från kunderna, systemet räknar fram leveranstid,
materialåtgång och produktionsplaneringen, allt
utifrån från era inställningar, så som ni vill ha det.

Material- och Produktionsstyrning
I material- och produktionsstyrningen märker man
verkligen nyttan av Prosmarts flexibilitet. I Prosmart
Sync ingår nettobehovsberäkningen som är ett mycket
kraftfullt och flexibelt beräkningsprogram för att skapa
tillverkningsorder och inköpsorder i rätt tid så ni hinner
leverera i tid med ett minimalt lager och kort ledtid.
Allt utgår från kalkylens inställningar som du kan
finjustera så tillverkningen blir så optimal som möjligt.

Order-Lager-Fakturering
I Prosmart Sync kan du skapa offerter, order, göra
utleveranser och fakturor. Lagersaldot reserveras vid
orderregisteringen och dras från lagret vid utleverans.
Via ett importprogram kan ni läsa in leveransplaner,
egna prognoser och order som nettobehovet sedan
fångar upp så ni hinner leverera i tid. Från orderraden
kan du simulera fram en preliminär leveranstid utifrån
artikelns ledtider och hur beläggningen är just nu i
produktionen.

Planering/omplanering
Behovet av de tillverkningsorder som behöver
produceras kommer upp i nettobehovsbräkningen och
som ger dig full kontroll på ledtider och leveranstider.
Produktionsplaneringen kan sedan 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 ett ganttschema eller en graf.
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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.

Inköp
Via nettobehovsberäkningen i Prosmart fångar
du upp vad som behöver beställas och till när du
behöver det. Inköpen kan både vara orderbundna
eller ihopsamlade till ett totalt behov. Allt efter era
inställningar om hur ni vill hantera inköpen av artiklar.
Här kan du också ta emot en orderbekräftelse via
XML om din leverantör skickar dig en sådan. Via
godsmottagningen tar ni emot leveransen och
motar den mot inköpsordern så ni kan se att ni fått
det ni beställt. Godkänna faktura är ett program
som du sedan kan mota er leverantörsfaktura emot
så ni enkelt kan kontrollera priser med mera och
eventuellt uppdatera era leverantörspriser genom ett
knapptryck.

Godkänna faktura
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Innehåller:
Nettobehovsbräkning
Combo licens PC/webb

EDI/XML import
Prosmart Start och Smart

