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Výroba - lisování

Speciální verze výrobního modulu Allegro Software,
která je zaměřená na výrobní podniky zabývající se lisováním.
Hlavní vlastností této varianty výrobního modulu je,
na rozdíl od obecných řešení, zohlednění významné role
lisovacích forem v celém procesu

Základními evidencemi pro řízení výroby jsou evidence produktů a jejich seřazení
do kusovníků a do nich vstupujících komponent. Postup je pak takový, že na
základě obchodních zakázek, či jejich výhledů a nastavených minimálních
skladových stavů se postupně vytváří a zadávají výrobní příkazy. Dle těchto poté
probíhá vlastní výroba a postupně se sleduje jejich plnění. Hotové výrobky se
přijímají na sklad hotových výroků, případně na sklad neshod. Odepisování
vstupujících materiálů je možné provádět právě buď na základě těchto příjmů
nebo v případě, že lisy poskytují data o zdvizích, tak i automatizovaně na základě
provedených zdvihů stroje. Tato metoda je samozřejmě přesnější, neboť podchytí
i testovací a náběhové kusy a tyto již není třeba uvádět jako neshodné výrobky.

podrobná evidence forem pro lisování

Hlavní přednosti a charakteristiky

víceúrovňové kusovníky výrobků

vícenásobnost výrobků z jednoho výrobního příkazu/formy

sledování generačních stavů forem

obsahuje záznamy o kontrolách a údržbě výrobních forem

navázáno na EDI komunikaci (používána v auto-motive průmyslu)

Schémamodulu

Produkty Lisovací formy
Tabulky
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Evidence produktů

Produkty jsou rozděleny do typů jako například
materiály, granuláty, barvy, díly, polotovary,
montované skupiny a také obaly spotřební či
vratné. Názvy, popisy produktů i ostatní textové
údaje je možné zadávat ve více jazycích,
zpravidla dle toho, se kterými zeměmi firma
obchoduje. K jednotlivým produktům je možno
evidovat řadu dalších údajů potřebných pro
nákup i prodej a dokonce i dle potřeby definovat
potřebné sledované vlastnosti.

Lisovací formy

Pro lisovací výrobu je zcela zásadní důkladná
evidence forem a jejich vlastností. U nich se
sledují jednak potřebné údaje pro výrobní proces
(čas zdvihu, násobnost, produkty z nich
vznikající), ale také podrobné údaje o jejich
kontrole, údržbě a servisu.

Zásadní je také údaj o generačním stavu formy.

Výrobní příkazy

Pro výrobu se vytvářejí příkazy na produkty, které
se mají vyrábět právě s uvedením formy, jejího
generačního stavu, platného technologického
postupu a pracoviště, na kterém se bude
vyrábět.

Taktéž se specifikuje sklad, na který se má
následně hotová výroba odvádět.

Kusovníky

Evidence produktů

Složení výrobků je podrobně podchyceno
v kusovnících. U těchto jsou podporovány také
jejich varianty a stavy. Taktéž jsou navázány na
údaje o balení výrobků do krabic a případně i
palet. Pro výrobní proces je také možné sledování
kooperací a podrobností o výrobních fázích. Tyto
pak poskytují podrobnější údaje pro kalkulace
cen výrobků.
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Plánování lisovací výroby

Tuto oblast řeší Allegro velmi komplexně a z vícero pohledů. Základním přehledem je výhled zakázek, kdy se
přehledně zobrazují potvrzené objednávky zákazníků po jednotlivých produktech, a k nim výhled potřebného
materiálu s barevným vyznačením, co je k dispozici, co je třeba objednat a výrazně červeně to, s čím je
potencionální problém. Výpočet tohoto se děje sofistikovaným výpočtem na základě materiálových potřeb
přebíraných z kusovníků pro zakázky oproti údajům ze skladového hospodářství o zásobě, minimálních
skladových stavech a potvrzených dodavatelským objednávkám.

Obdobně je sestaven i krátkodobější výhled potřebného materiálu pro vystavené příkazy, aby bylo jasné, které se
dají zahájit. Pro sestavení plánu slouží aplikace, která umožňuje jednoduše rozplánovat výrobní příkazy na
dostupná pracoviště /stroje se zohledněním jejich kapacit. Ty se nastavují pomocí kalendářů a směnností a
jsou zohledňovány i výjimky jako odstávky strojů, jejich výluky, poruchy a servis.


