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Planowanie terminów
dla narzędziowni
PlanTool, Software dla narzędziowni
PlanTool jest programem przygotowanym tylko i wyłącznie do użytku przez zakłady
narzędziowe.
Planowanie wykonania narzędzi
wygląda i funkcjonuje w
narzędziowniach inaczej niż
planowanie produkcji artykułów.proPlanTool zawiera specjalny model
procesowy uwzględniający
zmieniającą się rzeczywistość w
narzędziowniach.
Obliczenia terminów wykonywane jest
dla wszystkich zleceń równocześnie.
Dla naszego planowania jest rzeczą
normalną, że niektóre pojedyncze
zlecenia znajdują się w fazie koncepcji, inne zlecenia są w fazie konstrukcji, inne w fazie
wykonania a jeszcze inne znajdują się w narzędziowni w celu poprawek. Dodatkowo uwzględniane
są mniejsze zlecenia oraz naprawy.
Państwo ustalają priorytety a PlanTool pokaże Państwu w przeciągu kilku minut gdzie i co należy
zrobić, żeby dotrzymać obiecanych terminów.
Nawet jeżeli należy wykonać jakąkolwiek zmianę, Państwa planowanie jest cały czas aktualne: nie
muszą Państwo zmieniać setek pojedynczych planów pracy, dlatego aktualizacja Państwa
planowania w PlanTool jest szybkim i nietrudnym zadaniem.

PlanTool jest również dla działu narzędziowego idealnym narzędziem do planowania.
Poprzez różnorodność interfejsów można powiązać PlanTool jako Subsystem do Państwa
systemu ERP. Proszę zdefiniować, jak ma wyglądać organizacja zarządzania narzędziownią.
Nieważne czy narzędziownia otrzymuje zlecenia z systemu ERP lub są one tworzone
bezpośrednio w narzędziowni – PlanTool będzie bezproblemowo współpracował. PlanTool
zawiera odpowiednie możliwości transferu informacji do nadrzędnego systemu ERP. PlanTool
współpracuje z takimi systemami jak: SAP, ABAS, Infor oraz innymi.

Nasi klienci:
Naszymi klientami są zarówno samodzielne zakłady narzędziowe jak i działy narzędziowe w
firmach od 9 do 400 zatrudnionych (liczba zatrudnionych w narzędziowni).
PlanTool jest dostępny w następujących językach: Polski, Niemiecki, Angielski, Chiński, Czeski
oraz inne.
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Fukcje programu dla Państwa narzędziowni
PlanTool, Software dla narzędziowni
Stwórz z modułów programu pakiet dopasowany do Twoich potrzeb
Tworzenie ofert

Edycja i obsługa listy części

Zarządzanie ofertami, kalkulacja za pomocą
Excel, import z CalCard, drukowanie

Import, drukowanie, edycja list części

Zarządzanie zleceniami

Przegląd części

Zarządzanie zleceniami, tworzenie hierarchii,
potwierdzenia zamówień, rachunki i faktury

Planowanie ramowe

Status każdej pozycji w obróbce, identyfikacja
brakujących części, zasoby pracy na grupę

Zakup
Szczegółowe analizy „Co by było gdyby“,
rozwiązywanie konfliktów terminowych,
definicja założeń dla pracowników

Zapytania, oferty, zamówienia, wejście towarów,
sprawdzenie rachunków

Tworzenie planów pracy

Podział pracy

Tworzenie z pojedynczych części pakietów,
uwzględnianie terminów z zamówień, definiowanie
zależności do innych planów, automatyczne
terminowanie do założeń ramowych
Porównanie do założeń ramowych, Zlecanie
zadań dla pracowników, Planowanie urlopów
(automatyczne dopasowanie mocy przerobowych grupy)

Obłożenie maszyn

Kontrola kosztów

Stan zleceń, porównania Zaplanowano/Jest,
przyrosty wydajności, porównanie
Zaplanowano/Oczekiwanie/Jest, wzrost
wydajności, przekalkulowanie, ocena bieżących
zleceń

Journal do zlecenia

Linki do dokumentów i wszystkie notatki

Życiorys narzędzia

Koszty, godziny oraz notatki do danego narzędzia
w czasie

Ewidencja czasu pracy
Długotrwałe obróbki przełożyć na weekend,
definicja kolejności obróbek na maszynach
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Czasy pracowników i czasy maszynowe
Ewidencja czasu: Start / Stop, lub późniejsze
księgowania
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