Prosmart Smart

Komplett systemstöd för din produktion
Prosmart Smart är ett komplett systemstöd för
tillverkande företag som vill ha kontroll över hela
material- och produktionsplaneringen. Det är ett
smart val för dig som vill ha full koll på kedjan, från
verksamhet till lönsamhet. Här finns allt du behöver
för produktionsplanering, leveranstidsbevakning,
lönsamhetsanalys, efterkalkyler, täckningsbidrag
m m. Allt är inkluderat. Mycket för pengarna med
andra ord.
Med Prosmart Smart har tillverkande företag
koll på hela flödet med kraftfulla funktioner
för order, lager, fakturering, material- och
produktionsstyrning, planering/omplanering,
jobbrapportering, närvarotider, inköp och mycket
mer. Du kan med lätthet skapa tillverknings- och
inköpsordrar, bygga kalkyler och strukturer samt se
produktionsplaneringen i tydliga tabeller och grafer
direkt via återrapporteringen på verkstadsgolvet.
Komplett är det enda ordet som ger Prosmart Smart
rättvisa. på verkstadsgolvet. Prosmart Smart innehåller
också ett enklare kom & gå system för närvarotider.
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Order + Lager + Fakturering
I systemet kan du enkelt skapa offerter och ordrar
samt skapa såväl utleveranser som fakturor. Artiklarna
reserveras vid orderregistreringen och dras därmed
från lagret vid utleverans. Med ett enkelt knapptryck
skapar du en tillverknings- eller inköpsorder utifrån
orderraden. Det kan inte bli enklare.
Lätt att styra produktionen
Prosmart Smart kommer verkligen till sin rätt vid
material- och produktionsstyrning. Allt utgår från
en förkalkyl där du anger tillverkningstider och
materialåtgång. Du kan även koppla dokument
m m. Informationen från kalkylen förs sedan över
till din tillverkningsorder. Din nya order är en
kopia av förkalkylen, vilket gör att du kan redigera
olika parametrar. Det betyder att du kan förbättra
produktionsberedningen för de förhållanden som
råder just nu.
Planera, ändra, förbättra
För att göra det enkelt att planera dina

tillverkningsordrar finns alltid tillgång till tydliga
tabeller och grafer. Med funktionen Prioritetslista
visas alla planerade tillverkningsordrar på en eller
flera resurser. Du kan även flytta en operation, se
materialstatus, prioritera eller omprioritera. Tack vare
Gantt-scheman och grafer är det ännu enklare att
jobba i systemet.
Jobba smartare, tillverka mer :
Återrapportering av tillverkningsordrar är en
viktig del av en aktiv produktionsplanering och
efterkalkylering. Återrapporteringen kan du göra
via webben eller på en dator. Prosmart Smart har
förstås stöd för papperslös produktion. Operatören
kan se all information direkt i surfplattan eller i
sin terminal. Den förbrukade tiden för respektive
operation summeras till en efterkalkyl, vilken sedan
kan jämföras med förkalkylen. Du kan också jämföra
tillverkningskostnaden med försäljningspriset för att
se täckningsbidrag och lönsamhet.
Vem kommer och går?
Funktionen Basic Tid är ett enkelt kom-och-gåsystem som ger dig full kontroll på närvaron.
Inlärningströskeln är extremt låg, vilket gör den enkel
att börja använda. Med Tid Basic kan du hantera
normaltid, övertid, raster m m. Dock inte lönearter..
Ta kontroll över inköpen
Om du arbetar orderstyrt kan du göra dina inköp
direkt från dina kund- eller tillverkningsordrar. Annars
är det bara att samla ihop det totala inköpsbehovet
i en beställningslista och därefter skapa dina inköp.
Hanteringen av inköp i Prosmart Smart är inte bara
enkel och smidig, den ger dig också bra överblick av
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andra delar i processen. Du kan exempelvis hålla koll
på om dina leverantörer har godkänt ordrar och få en
bild av vad som förväntas att komma hem. Leveransen
tar du sedan emot via ordermottagningen samt
inköpsordern och kan på så sätt se att du fått precis
vad du har beställt.

Innehåll Prosmart Smart
Allt i Prosmart Start +
Koppling av dokument
Valuta/språk
Strukturhantering
Närvaro- och jobbrapportering
Produktionsplanering
Leveranstidsbevakning
Lönsamhetsanalys
Efterkalkyler
Täckningsbidrag

