Producció, mòdul integrat amb
Incrementa la teva productivitat i automatitza els
processos de fabricació

Estructura
•
•
•
•
•
•
•
•

Edició d'estructures.
Estructures per fases.
Realització de parts de treball.
Organització del treball per criteris.
Càlcul d'operari i màquina per hora.
Càlcul de matèries primeres i productes semi elaborats.
Perfils d'operaris i màquines
Configuració de lots i escandalls.

Càlcul de costos
•
•
•
•
•
•
•
•

Costos estàndard, teòric i per fabricació.
Suma de costos dels consums.
Assignació del preu mitjà dels articles i magatzems.
Assignació del preu de fabricació.
Cost per unitat i per hora.
Costos de preparació.
Recàlcul dels costos d'estructura.
Recàlcul de costos en la ordres de producció.

Organització de treballs
•
•
•
•
•
•
•

Generació d'ordres de treball.
Altes de comunicats de treball
Assignació de tasques als comunicats de treball.
Consultes de comunicats de treball d'operaris.
Treballs per operaris i màquines.
Impressió d'ordres de treball i necessitats de fabricació.
Llista de necessitats de fabricació.

PRODUCCIÓ BÀSICA AMB
GESTIÓ DE PLANTA

PRODUCCIÓ
mòdul integrat amb

Ordres de producció
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assignació d'operaris i màquines.
Fases de producció.
Generació automàtica d'ordres de producció.
Producció sobre comanda, estoc i reserves.
Càlcul de propostes de producció.
Magatzem de productes acabats i de components.
Actualització automàtica d'estoc i de costos.
Traçabilitat per lots, dates de caducitat i la localització.
Fabricació segons el previst.
Fabricació proporcional a l'estructura.
Modificació i/o anul·lació d'operacions.
Resum i impressió d'ordres de producció.

Altres
•
•
•
•
•

Recepció de mercaderies.
Gestió d'ordres de producció i de temps de treball.
Consums de components i Fabricació de productes.
Modificat massiu d'estructures.
Gestió de comunicats de treball i de codis QR.
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Gestiona els processos de fabricació
amb el màxim rendiment
El mòdul de Producció està dissenyat per a la gestió de la producció totalment integrada amb a3ERP
que t'ajudarà a controlar i reduir els teus costos de producció.

Avantatges:
• Planifica els teus recursos.
• Optimitza el reaprovisionament dins de l'ERP.
• Produeix les quantitats necessàries en el moment adequat.

Optimitza la gestió
de la producció

Captura de dades a planta

• Fabricació segons el previst
• Fabricació proporcional a l'estructura
• Assignació de tasques als comunicats de treball

• Entrada de temps de forma àgil i ràpida
• Control de màquines i operaris
• Consums de components i
fabricació de productes

Màxim control de la traçabilitat

• Traçabilitat per lots, per data de caducitat, per núm. de sèrie
i per multiubicació

Producció
integrat amb

Ordres de fabricació

• Control de fases
• Actualització automàtica de costos i estoc
• Resum d'ordres de fabricació

Incrementa la teva productivitat
• Control de costos
• Llista de necessitats

Automatitza els
processos de fabricació

• Generació automàtica d'ordres de fabricació
• Fabricació sobre comanda, estoc i reserves
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