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Egyszerű, rugalmas, átlátható és hatékony! 

 
Rugalmas megoldás = átlátható és 
hatékony működés 
 
A PPS One aktív támogatásával könnyebb alkalmazkodni 
a gyártási folyamatokat érintő változásokhoz. 
Segítségével a cégek megőrizhetik rugalmasságukat, 
amely elengedhetetlen egy gyorsan változó üzleti 
környezetben. A PPS One lehetővé teszi a 
megrendelések és a projektek kivitelezésének költség 
alapú elemzését, és információval látja el a 
döntéshozókat a taktikai és stratégiai döntések során. 
Mindezek együtt lehetővé teszik a kritikus helyzetek 
gyors és hatékony kezelését, ezáltal a cég 
hatékonyságának növelését.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gyártási megrendelések lefutási ideje 

 
 Gyártási megrendelések anyagszükségletének áttekintése 
 

A rugalmasság versenyelőny 
A termelő vállalatoknak ma olyan környezetben kell bizonyítaniuk, amelyet a folyamatosan növekvő elvárások, 
valamint a változó követelmények jellemeznek a hazai és a nemzetközi szintéren egyaránt. Ebben a közegben 
a rugalmasság nélkülözhetetlen, különösen a kis- és közepes méretű vállalatok számára. A gyors 
alkalmazkodóképesség meghatározó versenyelőnyt biztosíthat másokkal szemben, különösen akkor, ha kellő 
rugalmassággal tudnak reagálni az olyan kihívásokra, mint a rendelések, feltételek módosulása, vagy a 
gyártandó termék műveleteinek, vagy egyes komponenseinek módosulására. 
 

Átláthatóság a jó döntés alapja 
Azok a vállalatok, amelyek hosszabb távon is képesek megőrizni sikerességüket, olyan informatikai 
megoldással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a releváns adatok, statisztikák elérését az arra jogosultak 
számára. Ezen rendszerek segítségével a termelés bármely fázisában átláthatók maradnak a költségek, 
összehasonlíthatók a különböző gyártási programok, azok nyereségtartalma, akár már az ajánlattételi 
szakaszban.  
 

Gyors válaszok, nagyobb hatékonyság 
A termelő vállaltok számára a kapacitások, az erőforrások és anyagok rendelkezésre állása gyakran felvetődő 
téma, különösen azokban az esetekben, amikor választ kell adniuk a következők kérdésekre: El tudjuk készíteni 
ezt a terméket az ügyfél által elvárt időpontig? Rendelkezésünkre állnak a szükséges (anyag, gép és ember) 
erőforrások? Erőforrásainkat milyen mértékben és meddig terhelik a futó rendelések? Milyen gyártások futnak 
jelenleg, és mit kell teljesítenünk ezek közül a héten? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kell választ adnunk a 
lehető legrövidebb időn belül, hogy biztosítsuk a cég hatékony és zavartalan működését. 
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 Előzetes anyagköltség kalkuláció 

 
 Kapacitások leterheltségének ábrázolása felhasználó által 
 definiált négy tetszőleges időpontban 

 

Egy ideális megoldás kis- és közepes 
méretű termelő vállalatok számára 
 
A svájci székhelyű CP CIM-POOL AG. több mint 20 éve 
foglalkozik termelésirányítási rendszerek fejlesztésével. 
A cég által fejlesztett PPS One, kifejezetten a kis- és 
közepes méretű cégek igényeit hivatott kielégíteni. A 
termék sikerét jelzi, az az 5000 ügyfél is, akik bíztak a cég 
szakértelmében, és a megoldásban meglátták a 
kínálkozó lehetőséget piaci pozíciójuk javítására.  

 
Tegye eredményesebbé vállalkozását 
Néhány mérőszám, amely eredményességünket 
igazolja:  
- a beszerzési költségek 40%-al csökkentek, 
- a beszerzés gyorsasága több mint 95%-al növekedett, 
- az „elfekvő” készletek közel 80%-al csökkentek, 
- a termelékenység közel 50%-al nőtt, 
- a termelés átfutási ideje 50%-al javult. 
 

Az innováció ereje 
Az SAP Business One, kiegészülve a PPS One 
termelésirányítási rendszerrel egy komplett, a cég teljes 
működését lefedő integrált megoldáscsomagot kínál a 
kis- és közepes méretű vállalatok számára. A CIM-POOL 
AG. tapasztalata a garancia arra, hogy a PPS One képes 
megfelelni az ebben a vállalati méretben felmerülő 
elvárásnak : teljes körű, gyakorlatias, előre konfigurált 
termelési funkciókat tartalmazó és időt álló befektetés, 

amely a lehető legköltséghatékonyabb módon 
üzemeltethető. 
 

A legjobbat mindenhonnan 
A PPS One az SAP Business One funkcionalitását bővítő 
megoldás, így a fejlesztése a SAP AG –vel szoros 
együttműködésben történt. A PPS One támogatja a 
rendelésre történő gyártást (make-to-order), ahol a 
kapacitástervezés, az ütemezés és a rendelkezésre álló 
erőforrások (gép, élőmunka) optimális elosztása 
jelentős mértékben kihat a költségekre.  
A PPS One könnyen áttekinthető megoldás, amely jól 
skálázható és kiterjeszthető.  
Rugalmassága révén az PPS One képes együtt növekedni 
a vállalkozáséval.  
A bevezetés maximálisan igazodik a vállalat igényeihez, 
így ugyanaz a rendszer eltérő komplexitással 
implementálható. SAP Business One és a PPS One 
kombinációja az egyik legköltséghatékonyabb kompakt 
megoldás a kis- és közepes méretű gyártó vállalatok 
számára. Nagyfokú integráltság, gyors bevezethetőség 
és könnyű elsajátíthatóság jellemzi, ami időtálló 
beruházássá teszi a vállalkozások számára. 

 
Rugalmasság a termelésben  
A PPS One a különböző gyártási formák széles 
spektrumát képes támogatni: 

- egyedi, vagy kis szériás gyártás 
- nagyszériás sorozatgyártás 
- rendelésre történő gyártás (make-to-order) 
- hibrid gyártás (mixed-mode) 
- összeszerelési műveletek támogatása 

(assembly operation) 
- műhelymunka-típusú gyártás (job-shop 

production) 
- szakaszos gyártás (batch manufacturing) 

 
Egy átfogó, integrált rendszer 
Az SAP Business One kiegészülve a PPS One-nal minden 
olyan funkciót magában foglal, amelyre egy termelő 
cégnek szüksége lehet: 
• Beszerzés 
• Anyaggazdálkodás 
• Szükséglettervezés (MRP) 
• Kapacitás tervezés 
• Tervezés 
• Ütemezés 
• Gyártás 
• Összeszerelés 
• Költségelemzés 
• Értékesítés 
• Ügyfélszolgálat 
• Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) 
• Emberi erőforrás-gazdálkodás 
• Pénzügy 
• Banki tranzakciók kezelése 
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Más szóval, a megoldásunk a következő rendszereket 
foglalja magában: ERP + CRM +PPS + MIS!  

 
 

PPS One főbb jellemzői 
 

Gyors és költséghatékony bevezetés 
A rendszer bevezetése - ideértve a telepítést, a rendszer 
paraméterezését, valamint a meglévő törzsadatok 
migrációját is, - gyorsan és költségkímélő módon 
hajtható végre. Más rendszerekkel összehasonlítva, a 
PPS One nagyon könnyen testreszabható.  
 

Felhasználóbarát és logikus 
Széleskörű funkcionalitása ellenére a PPS One rendkívül 
intuitív és könnyen használható alkalmazás. Az ismerős 
Windows-os felhasználói felület, valamint a funkciók 
logikus tagoltsága nagyban megkönnyíti a felhasználók 
számára a rendszer tulajdonságainak elsajátítását, az 
oktatás időtartamának és költségeinek tervezett keretek 
között tartását, valamint a rendszer gyors bevezetését.  
 

Hatékonyabb értékesítés, nagyobb ügyfél 
elégedettség 
Az SAP Business One képes hatékony módon támogatni 
az értékesítést végzők munkáját.  
Az üzleti lehetőségek integrált kezelésével, valamint az 
értékesítés folyamatának grafikus megjelenítésével 
képes azonnali információval szolgálni a felhasználók 
számára. Lehetővé teszi a trendek, minták vagy 
viselkedésformák felismerését, ami alapján könnyen 
meghatározható a követendő értékesítési stratégia, ami 
hozzájárulhat az ügyfelek magasabb szintű 
kiszolgálásához és elégedettségéhez.  
 

Szoftver az egészséges növekedésért 
A PPS One jól skálázható és kiterjeszthető megoldás, 
amely képes együtt nőni vállalkozásával. Mivel számos 
egyéb nyelven is elérhető, így kapcsolt vállalkozásaiban 
is használhatja. A külső alkalmazásokhoz és adatokhoz 
szabvány interfészeket biztosít, valamint integrálható 
egyéb nagyvállalati SAP alkalmazásokhoz is.  
 

Könnyen előállítható költség-haszon elemzések 
Mindamellett, hogy a PPS One kimagasló ár-teljesítmény 
mutatóval büszkélkedhet, a gyors implementálhatósága 
miatt tovább minimalizálhatók a beruházás költségei. 
Már a használatbavételt követően képes jelentősen 
növelni a hatékonyságot, a jövedelmezőséget és a 
versenyképességet, ezáltal jelentősen lerövidül a 
beruházás megtérülésének időszaka.  
 

Beruházás biztonság 
A PPS One az SAP Business One alapjaira épül, ami 
maximális védelmet és garanciát nyújt a beruházás 
értékének megőrzésére, a jelenre és a jövőre nézve 
egyaránt.  
 

Bizonyított eredményesség 
A PPS One-t sok kis- és középes méretű termelő vállalat 
alkalmazza nagy sikerrel, a világ számos országában. A 
termék olyan cégeknél bizonyított, mint a Vebo, 
Maprox, vagy a HW Regale. 
 

Helyi támogatás 
A rendszer támogatását minősített SAP Business 
Partnerek végzik, akik rendkívül jól ismerik a kis- és 
közepes termelő vállalatok igényeit, és akiknek a 
munkáját a termék fejlesztője, a CP CIMPOOL AG. segíti. 
 

Érzékelhető technológia előnyök 
 

Nyitott architektúra 
A rendszer fejlesztése az SAP által biztosított fejlesztő 
eszközökkel történik: Software 
Development Kit (SDK), Application Programming 
Interface (API). Ezen túlmenően a SAP Business One és a 
PPS One is ugyanarra az adatbáziskezelőre támaszkodik 
(Microsoft SQL), amelyet kifejezetten a kis- és közepes 
méretű vállalatok igényeire optimalizáltak. 
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Teljes körű integráció 

A PPS One tökéletesen integrált az SAP Business One-
nal, amelyet az SAP által kiállított tanúsítvány is biztosít. 
A tökéletes integrációt az SAP által biztosított eszközök 
teszik lehetővé, úgy mint: User Interface (UI), Data 
Interface (DI), vagy az SAP sztenderd fejlesztő eszköze 
(SDK). Ezeknek köszönhetően az üzleti folyamatok 
egymásra épülnek (pl. milyen cikket, kitől, melyik 
raktárba, milyen címre és melyik gyártáshoz kell 
beszerezni), ami nagyban megkönnyíti a felhasználók 
feladatát a napi munka során.   
 

Húzd és nézd 
Az SAP Business One rendkívül könnyen használható 
megoldást nyújt a felhasználóknak az általa 
szabadalmaztatott húzd és nézd funkcióval. A húzd és 
nézd funkció használatával az üzleti folyamatok 
összefüggései egyszerűen átláthatókká válnak. Ehhez 
csupán a vizsgálni kívánt információt tartalmazó mezőt 
kell az egérrel a használni kívánt funkcióra (összefüggés) 
húznunk, és máris megkapjuk a kívánt információt.  
 

Közvetlen Excel és Word kapcsolat 
Az SAP Business One-ban lehetősége van a 
felhasználónak Excel vagy Word dokumentumokat 
csatoljon eseményekhez, amelyek valamely üzleti 
partnerhez kapcsolódhatnak (pl. szerződés). 
Természetesen arra is lehetőséget biztosít a rendszer, 
hogy a releváns adatokat kiexportáljuk Word 
dokumentumok vagy Excel munkalapok formájában.  
 

Szabványos interfészek CAD-hez és termelési 
adatgyűjtő rendszerekhez 
A PPS One szabványos interfészeket biztosít a különböző 
számítógépes tervezőeszközökhöz (CAD), valamint a 
termelési adatgyűjtő megoldásokhoz (PDA). 
 

Nagy teljesítményű „lekérdezésvarázsló” 
A PPS One sztenderd jelentései Crystal Reports-al 
készülnek, azonban az SAP Business One tartalmaz egy 
intuitív „lekérdezésvarázslót” is, amelynek segítségével 
a legkülönbözőbb forrásokból állíthatók össze a kívánt 
egyedi kimutatások. A varázsló könnyű kezelése 
lehetővé teszi, hogy a szükséges teljesítménymutatók 
mindig kéznél legyenek.  
 

Folyamathoz köthető figyelmeztetők  
A rendszer szerves részét képező figyelmeztetők minden 
felhasználó számára elérhetők. A funkció az üzleti 
eseményekre (pl. cikk darabszáma a minimum szint alá 
esett), vagy fontos teendőkre (pl. egy dokumentum 
elküldésének idejére) hívhatja fel a figyelmet.  
 
 
 
 
 

Szabadon definiálható mezők 
Az adatok széles skáláját (pl. szöveges állományok, 
címek, telefonszámok, weboldalak címe, csatolmányok, 
képek) tárolhatjuk olyan mezőkben, amelyeket utólag, 
magunk hozhatunk létre a rendszerben. A mezők az 
adatbázissal együtt, automatikusan frissülnek.  
  

Időtényezők 
A kapacitásokat meghatározó valamennyi 
adatot rögzíteni kell a munkahelyeknél. 

Költségek 
A fő- és mellékköltségek aránya szolgál alapul 
az egyes munkahelyek költségelemzéseihez.  

Emlékeztetők 
Minden termeléssel összefüggő információ 
rögzíthető, beleértve a különböző 
megjegyzéseket, ellenőrzéseket, javításokat, 
vagy leállásokat érintő információk. 

Munkahely naptárak 
Minden munkahelyhez dedikált naptárat 
rendelhetünk. 

Felhasználói mezők 
A rendszerben további mezők hozhatók létre, 
a releváns munkahelyekre jellemző adatok 
rögzítésére. 

Munkahely csoportok 
Munkahelyeket munkahely csoportokba 
sorolhatunk, amely alapjául szolgálhat a 
tervezésnek és a költségszámításnak.  

Gépcsoportok 
Amikor olyan műveletet ütemezünk, amelyet 
egy gépcsoporthoz rendeltünk, a program 
kiszámolja az átfutási időket valamennyi 
munkahelyre is, amely az adott gépcsoporthoz 
van rendelve. Ezt követően a legrövidebb 
átfutási idővel bíró munkahelyhez kerül 
elmentésre a művelet. 

Többgépes műveletek 
A több géppel végzett műveletek komplex 
követelményeinek is egyszerűen tesz eleget a 
rendszer. Lehetővé teszi, hogy egy 
munkahelyhez (amely egyszerűen 
ütemezhető), különböző műveletek 
végrehajtására szolgáló munkahelyeket 
rendeljünk. Egy művelet beállítási és futási 
idejét a gyártás folyamatán belül a 
rendelkezésre álló kapacitások, a szükséges, a 
tervezett és az elérhető munkahelyek 
egymáshoz viszonyított aránya szabja meg.  
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Microsoft Outlook integráció 
Az SAP Business One lehetővé teszi az időpontok, 
névjegyek, figyelmeztetések, emlékeztetők, teendők, 
ajánlatok és az e-mail-ek tartalmának szinkronizációját a 
Microsoft Outlook-kal. A két rendszerben található 
kontaktadatok is összeköthetők, így a releváns 
információk mindig rendelkezésre állnak, függetlenül 
attól, hogy melyik alkalmazásban vagyunk.  
 

PPS One törzsadatkezelés 
 
A PPS One által használt törzsadatok logikus és 
strukturált (gyakorlat orientált) felépítése teljes 
mértékben megfelel a kis- és közepes méretű termelő 
vállalatok igényeinek, aminek köszönhetően a 
törzsadatok rögzítése és karbantartása rendkívül 
egyszerű és hatékony.  

 
Munkahelyek (Work centers) 
A PPS One-ban egyértelműen beazonosíthatók a 
munkahelyek, amelyek négy csoportba sorolhatók: 

- Belső vagy vállalati munkahelyek: pl. gépek, 
munkavállalók, stb.; 

- Külső munkahelyek: ilyenek az alvállalkozók, 
amelyek speciális feladatokat végezhetnek; 

- Gépcsoportok: egy művelet elvégzését a 
legrövidebb idő alatt lehetővé tevő 
munkahelyek összessége; 

- Ütemező munkahelyek, több gépes 
műveletekhez. 

Valamennyi munkahely típushoz definiálható azok 
száma, külső munkahelynél a szállító címe, (ha 
szükséges) de csatolhatunk be a gépekről, vagy 
szerszámokról képeket is.  

 
 Munkahelyek létrehozás és megjelenítése 

 

Üzemi naptár 
Üzemi naptárakat automatikusan is létrehozhatunk, 
akár több évre előre. A szombat és a vasárnap 
(alapértelmezetten) munkaszüneti nap, így csak az 
országra jellemző ünnepeket kell definiálni.  
 

Munkahely naptár 
Minden munkahelyhez speciális műveleti naptár 
tartozik. Itt akár speciális jellemzők is definiálhatók (pl. 
rendelkezésre állás szintje, alternatívák, stb.) az egyes 

munkahelyek kapcsán. Gyártási rendelések hosszabb 
periódusra történő ütemezését is lehetővé teszi a 
rendszer, amennyiben már definiáltunk egy nyitó, vagy 
több naptári évet.  
 

Munkarend modellek 
A rendszer segítségével különböző munkarend 
modelleket hozhatunk létre, amelyek figyelembe veszik 
a rendelkezésre álló erőforrásokat, a munkaidő kezdetét 
és végét, valamint a munkaközi szüneteket. Ennek 
köszönhetően nem csak a gyártási utasítások várható 
befejezési időpontját tudjuk kiszámítani a feladat 
ütemezésekor, hanem a szállítás pontos időpontjáét is.  
 

Heti ütemezés 
Valamennyi művelet – akár a befejezettek is - 
megtekinthető a kiválasztott munkahely és tetszőleges 
időintervallum szerint. A kapcsolódó link segítségével 
(sárga nyíl) közvetlenül a gyártási megrendeléshez és 
műveletekhez juthatunk.  

 
 Heti ütemezés megjelenítése 
 

Munkahely-naptár: napi információk 
A munkahely-naptár képes megjeleníteni az összes 
olyan tényezőt, amely befolyással van egy adott nap 
kapacitására, beleértve a gyártási utasításoknak a 
munkahelyre gyakorolt a tényleges vagy szimulált 
munkaterhelését is. 
 

Munkahely naptár: frissítés 
A frissítés lehetővé teszi a rendelkezésre álló 
kapacitások egyszerű módon történő hozzáigazítását a 
tényleges működéshez. 
 

Tervezési horizont 
Mivel korlátlan számú naptári évet hozhatunk létre, így 
a rendszer lehetővé teszi az éveken átívelő komplex 
megbízások és projektek ütemezését is. 
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Folyamatmenedzsment PPS One-al 
 
A gyártandó cikkek műveleti tervhez rendelhetők, amely 
meghatározza az anyagszükségletet (darabjegyzék), 
valamint a gyártáshoz szükséges műveleti lépéseket is. 
Ez a terv szolgál a költségszámítás, a gyártási folyamat és 
a logisztika alapjául, egyúttal legjobb példája a PPS One 
által kínált előnyöknek is.  
 

Műveleti terv 
Tetszőleges számú különböző és/vagy alternatív 
műveleti terv rögzíthető. A rendszer rendkívüli rugalmas 
a darabjegyzék létrehozásában, és a gyártási folyamat 
kiválasztásában is.  

 
Műveleti terv és darabjegyzék 

 

Kapcsolódó információk 
A műveleti terv fejlécen további információkat 
rögzíthetünk, vagy jeleníthetünk meg: 

- Rajz szám; 
- Kategória száma (pl. fröccsöntés 

műveleteinél); 
- Ügyfél azonosító és név (pl. megrendelés 

azonosítása miatt); 
- Eredet vagy létrehozás időpontja;  
- Termelési költségkalkulációk. 

A rendszer támogatja a gyártási költségek egységre 
vetített előkalkulációját, amely közvetlenül beemelhető 
az SAP Business One-ba. A felületen található navigációs 
nyíl (sárga nyíl) segítségével a kiválasztott ügyfél 
törzsadatai közvetlenül is elérhetők.  
 

Műveleti terv státusz 
Ez a felület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
egy műveleti tervet zároljon, vagy engedélyezzen.  
 

Felhasználók által definiálható mezők 
A felületen további felhasználók által szabadon 
definiálható mezők hozhatók létre, ahol – többek között 
- ügyfél specifikus információk jeleníthetők meg.  
 

Emlékeztetők/Dokumentumok 
Az emlékeztetők segítségével további információk, 
megjegyzések, pontosítások fűzhetők például egy 
gyártási utasításhoz. Ezen felül a gyártandó termékkel 

kapcsolatosan minden releváns dokumentum is 
becsatolható.  
 

Anyag jellegű cikkek 
Különböző listázási és keresési módszerek közül 
választhatunk egy anyag, vagy darabjegyzék keresése 
kapcsán, majd egyszerűen beemelhetjük azokat egy 
műveleti tervbe. A cikktörzs adatok a navigációs nyíl 
segítségével erről a felületről is közvetlenül elérhetők, 
így az olyan lényeges információk, mint mennyiség, 
raktár, megjegyzések, dokumentumok (pl. 
minőségbiztosítási jelentések) rendkívül egyszerűen 
hozzáfűzhetők az anyagokhoz, vagy a 
darabjegyzékekhez. Az előkalkuláció elvégzéséhez itt 
adhatjuk meg az anyagok egységárait is. 
 

Anyag/darabjegyzék művelethez rendelése 
Egy, vagy akár több anyagot/darabjegyzéket 
rendelhetünk egy konkrét művelethez. 
Optimalizálhatjuk az anyagbeszerzést, ideértve a 
szállítmány beérkezésének szükséges időpontját is.  
 

Műveletek 
A követelményektől függően, különböző fajta 
információkkal egészíthetjük ki a műveleteket, amelyek 
hatással lehetnek a tevékenységre vagy a 
munkafolyamatra.  

- Tevékenységet leíró megjegyzések 
- Szerszám/program 
- Párhuzamos művelete; 
- Átfedés 
- Nem ismétlődő költség/egységár  
- Felosztási alap 
- Dokumentumok 
- Kiszervezett munka 

 

Gyártási tervek másolása 
Ez a funkció a gyártási tervek gyors, egyszerű 
létrehozását támogatja. A funkcióval egyszerűen 
kimásolhatjuk a darabjegyzéket, vagy a 
munkafolyamatot egy már meglévő gyártási tervből, 
majd beemelhetjük azokat egy új termékbe.  
 

Struktúrák megjelenítése 
A rendszer lehetővé teszi a strukturális komponensek 
előfordulásának historikus kimutatását, valamint annak 
a megjelenítését, hogy egy adott cikk melyik 
összeszerelésben és milyen szinten szerepelt korábban. 
Így a felhasználó teljes körű képet kaphat a cikk minden 
lehetséges előfordulásáról. 
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Előkalkuláció 
Költségkalkulációt bármilyen darabjegyzékre (akár 
többszintű esetén is) végezhetünk, oly módon, hogy 
megkülönböztetjük az anyag és a termeléssel 
összefüggő költségelemeket. Annak érdekében, hogy 
egy komplex termék gyártási költségét meghatározzuk, 
meg kell adnunk a vásárolt anyagok (alapanyagok, vagy 
cikkek) árainak, valamint az egyes munkafázisok (pl. 
beállítási, futási idejének, stb.) költségeit is. 
 

Műveleti terv újraszámítása 
Az anyagárak növekedése, vagy változása kihatással 
lehet a munkahelyek kapcsán korábban kalkulált 
költségek alakulására, ezért a rendszer lehetőséget nyújt 
a műveleti tervekben szereplő költségtételek 
újraszámolására, valamint ezen új termelési 
költségeknek a törzsadatokhoz történő rögzítésére. 
 

Költségkalkuláció többszintű darabjegyzék esetén 
Akár többszintű darabjegyzék esetén is egyszerűen 
megjeleníthetők és áttekinthető a komponensek 
költségei.  

 
Többszintű darabjegyzék költségkalkulációja, valamint közvetlen 
kapcsolat a részegységekkel 

 
Alkatrészek használata/komponensek cseréje 
Az alkatrészek használata funkció képes megjeleníteni az 
összes darabjegyzéket, amelyben a kiválasztott cikk 
szerepel. A komponensek cseréje pedig lehetővé teszi a 
cikkek egyszerű cseréjét is, amelyet akár több szinten is 
elvégezhetünk. 

 
Alkatrészek használata és komponensek cseréje 

 

Gazdaságos gyártási mennyiség kalkulációja  
Öt különböző gyártási mennyiség (sorozat) egyidejű 
kalkulációjára biztosít lehetőséget a rendszer, amely 
egyúttal kiszámolja és megjeleníti a kalkulációval 
kapcsolatos valamennyi releváns információt is (pl. 
anyag költség, belső és külső gyártási költségek, 
értékesítés költsége/általános költségek, eladási ár, 
stb.). 

 
Előzetes költségkalkuláció 
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Gyártási utasítások kezelése a PPS One-
ban 
 
A PPS One egyszerű és közvetlen hozzáférést biztosít a 
releváns adatokhoz és információkhoz, valamint 
biztosítja a hatékony működést a mindennapi használat 
során.  
 

Gyártási megrendelések 
A gyártási megrendelések a legkülönbözőbb 
kritériumok alapján szűrhetők, kereshetők és 
jeleníthetők meg. Ez a nagyfokú rugalmasság lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy szükség esetén a 
folyamatban lévő gyártási megrendelést lekérdezzék, 
módosítsák vagy újraütemezzék. 
 

 
Gyártási megrendelések kiválasztása és listázása 

 

Gyártási megrendelések rögzítése és másolása 
Meglévő gyártási rendelésekből újakat hozhatunk létre. 
Ahol szükséges, már létező gyártási rendelés aktuális 
(forrás) értékeit, az újonnan létrehozott gyártási 
rendelés cél értékeiként használhatjuk.  

 

 
Grafikus vezérlő panel 
A gyártási rendelések, azon belül az egyes munkahelyek, 
műveletek áttekintésére és felügyeletére egy grafikus 
vezérlő panel szolgál.  

 
Gyártási utasítások átfutási ideje 

 
A navigációs nyíl (sárga nyíl) közvetlen hozzáférést 
biztosít a megfelelő munkafolyamat részletes adatihoz, 
vagy a kiválasztott munkahely heti ütemezéséhez.  
  

Ütemezés 
 
A következő lehetőségek állnak a 
felhasználók rendelkezésére egy gyártási 
rendelés ütemezése és rögzítése kapcsán: 

- Gyártási rendelés projekthez 
rendelése 

- Gyártási rendelés ügyfélhez 
rendelése, valamint az ügyfél által 
elvárt szállítási dátum és eladási ár 
rögzítése  

- Gyártandó mennyiség 
- Kezdő dátum és idő, befejezés 

dátuma és ideje 
- Prioritás 
- Előre történő, vagy visszamenőleges 

ütemezés 
- Szimulált, vagy valós gyártási 

rendelés 
- Szimuláltból valós gyártási rendelés 

létrehozása 
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Anyaghiány megjelenítése 
Pontos és részletes lista készíthető a hiányzó 
darabjegyzék komponensekről és cikkekről, valamint az 
is követhető, hogy milyen lépések történtek a hiányzó 
anyagok, cikkek beszerzése érdekében. 

 
Anyaghiány megjelentése és szükséglettervezés 

 

Anyagszükséglet-tervezés/darabjegyzék 
komponensek 
Amennyiben szükséges, akár anyagonként, vagy 
darabjegyzék komponensenként is módosíthatók a 
hiányzó alkatrészek, tervezett mennyiségek és a 
teljesítési dátumok. 
 

Anyagszükséglet-tervezés  
Mind a készlet, mind az anyagszükségletre vonatkozó 
adatok rendkívül egyszerűen lekérhetők a rendszerből. 
Az SAP Business One cikkstruktúrája lehetővé teszi, hogy 
a felhasználó valamennyi beszerzéssel, ütemezéssel 
kapcsolatos adatot áttekinthessen az anyagszükséget 
tervező segítségével.  
A rendszer nagyon egyszerű, de rendkívül hatékony 
tervezési funkciókat kínál a felhasználók számára, 
amelynek a segítségével különböző kritériumok alapján 
(pl. minimális rendelési mennyiségek, rendelési 
többszörös, várható szállítási idő, stb) egyszerűen 
megtervezhető és kezelhetőek az anyagigények.  
 

Gyártási rendelés anyaghiányból 
Néhány mozdulattal létrehozhatók a beszerzési 
megrendelések a rendszerben, legyen szó alapanyagról, 
vagy alkatrészről. Az anyaghiány megjelenítésére 
szolgáló panelen nem csak a cikk és a vele kapcsolatban 
álló gyártási megrendelés, hanem a hiányzó cikkek 
beszerzésére generált szállítói megrendelés is 
megjelenik.  
 

Gyártási megrendelés létrehozása vevői rendelés 
alapján 
A vevői rendelésekből gyártási megrendelések hozhatók 
létre. A gyártási megrendelésekbe automatikusan 
átkerülnek a releváns, gyártást segítő információk, úgy 
mint mennyiség, vevői rendelés száma, ügyfél neve, 
szállítási határidő, stb. 

 
Gyártási megrendelés létrehozása vevői rendelésből 

 

Szükséglettervezésen alapuló gyártási 
megrendelés 
Gyártási rendelés a szükséglettervezés modul (MRP) 
rendelés ajánlásai alapján is létrehozható. 
 

Gyártáskísérő munkalapok nyomtatása 
A rendszerből különböző típusú gyártáskísérő 
munkalapok nyomtathatók az üzem számára. 
 

Gyártási megrendelések módosítása 
A rendszer rugalmasságának köszönhetően később is 
bővíthető a már létrehozott gyártási megrendelésen 
szereplő anyagok, darabjegyzék komponensek köre. 
Ezen túlmenően a gyártási mennyiség is módosítható, 
majd a módosított gyártási rendelés újraütemezhető.  
 

Szekvenciális tervezés 
Akár több gyártási megrendelés is újraütemezhető 
egyidejűleg. Már folyamatban lévő gyártási rendelések 
céldátuma és mennyisége bármikor módosítható, de 
lehetőség van arra is, hogy a gyártási rendelések 
feldolgozásának sorrendjét meghatározzuk. Hacsak a 
feladások már le nem zárultak, minden gyártási rendelés 
visszafordítható az eredeti állapotába.  

 
Gyártási rendelések újraütemezése 
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A tervezés folyamatának áttekinthetőségét számos 
grafikon segíti: 

- A termelés kapcsán várható tervezett 
eltérések megjelenítése  

- Újraütemezett gyártási rendelések grafikus 
megjelenítése, az eredeti és az új helyzet 
összehasonlításával 

 

Anyagfelhasználás és a műveletek lejelentése 
A gyártási rendelések tervezett, vagy terven felüli 
anyagfelhasználását egyszerű módon rögzíthetjük a 
rendszerbe. A különböző műveletek munkaidő-
ráfordításait rögzíthetjük manuálisan, vagy különböző 
adatgyűjtő rendszerek (terminál, PDA, stb.) segítségével. 
 

Gyártási rendelések készrejelentése 
A rész, vagy komplett jelentésekkel a késztermékek 
könyvelését is elvégzi a rendszer. Ezen kívül számos 
lehetőség áll rendelkezésünkre az egyedi könyvelések 
elvégzésére is.  
 

Költség információk 
A gyártási rendelések folyamatos vagy gördülő 
költségszámításon alapuló kimutatásai bármikor 
előhívhatók, amely adatok folyamatosan frissülnek az 
egyes jelentéseket követően.  
 

Grafikus megjelenítés 
Ha a gyártási megrendelés ütemezése közben egy 
dátum, vagy a gyártandó mennyiség megváltozik, úgy 
lehetőségünk van arra, hogy egy grafikus felületen 
összevessük az eredeti és az új eredményeket. 

 
Eltérések ábrázolása: a gyártási rendelések átfutási ideje  

 

Üzemi adatgyűjtés 
Valamennyi darabjegyzékre és cikkre vonatkozó üzemi 
adat visszakereshető a rendszerben. A jelentések 
részletes információval szolgálnak a 
munkafolyamatokról, az időtartamokról és a kapcsolódó 
gyártási utasításokról.  

 
 
 

Elemzések 
 
Minden termelő vállalat egyedi, hasonlóan az általuk 
használt kimutatásokhoz és elemezésekhez. A 
rendelkezésre álló szűrési feltételek, és a szabadon 
definiálható kimutatások lehetővé teszik a legegyedibb 
riportok előállítását is. A rendszer rugalmasságára 
jellemző, hogy a legfontosabb indikátorok és 
teljesítmény mutatók egy kattintással is elérhetők. 

 

Munkahelyek heti ütemterve 
A heti ütemtervekben és a vezérlő panelen követhetők 
nyomon a már elkezdett, de még be nem fejezett 
feladatok. A panelen egy, de akár több munkahely 
adatai is megjeleníthetők a választott időperiódusnak 
megfelelően. A felhasználó dönt arról is, hogy kizárólag 
a valós, vagy a szimulált gyártási rendeléseket is 
megjeleníti a felületen. 

 
Heti ütemterv megjelenítése 

  

Cég specifikus elemzések 
 
A Lekrédezésgenerátor segítségével könnyen 
készíthetők egyedi kimutatások, amelyek akár 
további elemzések alapjául is szolgálhatnak. 
Néhány példa az elemzésekre: 

- Projekt komplett áttekintése; 
- Tervezett és valós költségek 

alakulása, azok összehasonlítása 
gyártási megrendelésenként; 

- Nyitott gyártási megrendelések;  
- Műveletek időszükséglete órában és 

összesítve és munkahelyenként; 
- A tervezett és valós anyagköltségek 

összehasonlítása;  
- Konkrét munkahelyek 

költségelemzése adott 
időpillanatban, vagy időszakra. 
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Munkaterhelés áttekintése 
A munkahelyek terheléséről könnyen áttekinthető 
képet nyújt a rendszer. A felhasználók négy, 
tetszőlegesen megadható időintervallumban, vagy 
konkrét időpont alapján tekinthetik át a munkahelyek 
terhelését.  
 

Elvégzésre váró feladatok áttekintése 
A még elvégzésre váró feladatokat különböző módokon 
képes a rendszer megjeleníteni, többek között az 
elmaradást napokban jelzi a felhasználóknak. 
 

Termék összköltség számítások és elemzések 
A termeléssel kapcsolatos költségelemzésekre számos 
lehetőséget biztosít a rendszer, aminek köszönhetően a 
legszigorúbb költségelemezéseknek is képes megfelelni.  
Alább néhány mutatót soroltunk fel az elemzéshez 
rendelkezésre álló opciók közül: 

- A gyártási rendelések kezdőnapja; 
- Gyártási rendelések száma; 
- Változat;  
- Projekt; 
- Cikk/alkatrész; 
- Ügyfél; 
- Vevői rendelés; 
- Összesen gyártási megrendelés, vagy nem 

befejezett gyártási megrendelés. 
 

Termelés folyamatban (Work In Progress=WIP) 
jelölés  
Valamennyi anyag és termelési költségekre vonatkozó 
elemzés külön listázza a folyamatban lévő gyártási 
megrendeléseket. A termelés folyamatban „címkével” 
(WIP) jelölt gyártási rendelések tetszőleges 
időintervallumra, vagy konkrét időpontra vonatkozóan 
is megjeleníthetők. 
 

Munkaterhelés grafikus áttekintése 
A rendszer által biztosított grafikus felület lehetővé teszi 
a vállalat munkaterhelésének azonnali áttekintését. A 
felület világos, átfogó és egyértelmű képet ad az egyes 
munkahelyek leterheltségéről, segítve a felhasználók 
munkáját a szükséges döntések meghozatalában. 

Heti ütemezés/Irányító pult 
A funkció lehetővé teszi a műveletek munkahelyhez 
kapcsolt megjelenítését, tetszőleges időintervallumra 
szűrve.  
 

Termék költség kimutatások 
Ez a funkció a folyamatos és/vagy progresszív termék 
költség elemzésére szolgál. Lehetővé teszi egy adott, 
vagy több kiválasztott gyártási megrendelés vizsgálatát, 
az előbb említett költségelemzési szempontok alapján. 

 
Termék költség elemzés kimutatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hogyan tudhatok meg többet a rendszerről? 
 
Amennyiben sikerült felkeltenünk az érdeklődését, úgy kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék hazai 
forgalmazójával, az ACTERRA International Kft.-vel. A cég szakemberei készséggel állnak rendelkezésére az alábbi 

elérhetőségeinken. Telefon: +36 (1) 878 1428, mobil: +36 (30) 283 8535, e-mail: info@acterra.hu  


