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مدیریت کارخانه

در محيط رقابتي و متحول امروزي كس��ب و كار، »عمليات توليد« نقش مهمي را در زنجيره ارزش يك 
شركت صنعتي ايفا مي كند، به طوريكه هرگونه اختالل و توقف در عمليات ساخت و توليد، ضمن افزايش 
هزينه هاي عملياتي و عدم تحويل به موقع محصول نهايي به مشتريان، توان رقابتي سازمان را نيز كاهش 
خواهد داد. لذا شركت هاي توليدي براي افزايش توان رقابتي خود و ادامه حيات، مي بايست در مديريت 
عمليات توليد خود به مزاياي رقابتي دس��ت يابند. در اين ميان سيس��تم هاي يكپارچه مديريت توليد، به 
 عنوان يكي از ابزارهاي كليدي براي دستيابي به برتري توليدي و مزيت رقابتي پايدار شناخته شده است. 
اين در حالي اس��ت كه تحقق عمليات توليد در زنجيره ارزش س��ازمان ، بدون فعاليت هاي پشتيبان كه 
شرايط اجراي آنرا فراهم آورد، ميسر نمي باشد. لذا »مديريت موثر نگهداري و تعميرات ماشين آالت و 
تجهيزات«، »برنامه ريزي كاليبراسيون ابزارآالت« و  نيز » كنترل كيفيت توامان فرايند توليد و كاالها« از 

فعاليت هاي كليدي كارخانجات به شمار مي آيند.

سيستم هاي يكپارچه مديريت كارخانه همكاران سيستم با داشتن پايگاه اطالعاتي مشترك، ضمن 
حذف دوباره كاري ها و مغايرت ها، دستاوردهاي زير را براي سازمان به ارمغان خواهند آورد:

مديريت موثر عمليات توليد از طريق صدور برنامه توليد و كنترل عملكرد 
افزايش هماهنگي بين واحد ها و كاهش زمان فرآيندها

كاهش انباشت موجودي پاي خط
كاهش توقفات توليد در اثر خرابي ماشين آالت

حفظ و افزايش بهره وري ماشين آالت با استفاده از روش هاي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات
بهبود مستمر كيفيت مواد، محصوالت و فرايند با استفاده از تكنيك هاي كنترل كيفيت

دسترسي سريع به گزارشات دقيق، يكپارچه و فرايندي

وظايف اصلی

سيستم های پشتيبان سازمان

توليدفروش

سيستم كنترل عمليات توليد

سيستم كنترل تحويل مواد

سيستم كنترل كيفيت كاال و فرايند

سيستم كاليبراسيون

سيستم نگهداری و تعميرات

)MRP(  سيستم برنامه ريزی احتياجات مواد

خريد

جايگاه سيستم های مديريت كارخانه در زنجيره ارزش سازمان
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سيستم نگهداری و تعميرات
دستگاه ها و ماشين آالت يك واحد توليدی از سرمايه های مهم آن 
و يكی از بازوهای اصلی هر صنعت در توليد محصوالت است، 
از اين رو توجه به اين س��رمايه ها به عنوان عامل افزايش درآمد 
و نگهداری از آنها و برطرف كردن مش��كالت و خرابي هايشان 
با انگيزه كاهش هزينه ها، جزو يكی از مسائل حائز اهميت برای 

كارخانجات و واحدهای توليدی به شمار می آيد. 
برنامه ريزی عمليات نگهداری و تعميرات، برای دستيابی به بهبود 
راندمان توليد، كاهش هزينه ها و افزايش ميزان بازدهی فرايندهای 
تولي��دی از اهميت بس��يار زيادی برخوردار اس��ت. با توجه به 
گس��ترش حجم عمليات، تنوع توليدات، افزايش تعداد دستگاه ها 
و پيچيده ش��دن فرايندها در صنايع مختلف، برنامه ريزی برای 
نگه��داری و تعميرات، به كاری پيچي��ده و نيازمند صرف زمان 
طوالنی تبديل شده است. از سوی ديگر، به دليل بروز خطاهای 
انس��انی اين امر بايد با بكارگيری روش هاي��ی كارامد، دقيق و 
سريع انجام شود تا بتوان ضمن نگهداری اطالعات ضروری از 
سوابق عمليات انجام شده، وضعيت ماشين آالت و دستگاه ها را 

هميشه تحت نظارت و مديريت قرار داد. 
ش��ركت همكاران سيس��تم، نرم افزار نگه��داری و تعميرات را 
به صورت سيس��تم كارامد ب��ا رويكرد برنامه ري��زی و كنترل 
عملي��ات نگهداری و تعميرات توليد نموده اس��ت كه فعاليت های 
اساس��ی نگه��داری و تعمي��رات اع��م از تكمي��ل شناس��نامه 
برنامه ريزی س��رويس های پيش��گيرانه، كنترل  ماش��ين آالت، 
س��رويس های اضطراری، كنترل فعاليت ه��ای پيش بينانه، ثبت 

كاركرد ماشين آالت و دستگاه ها را شامل می شود.
امكان برنامه ريزی س��رويس ها با مبناهای برنامه ريزی مختلف 
متناسب با دستگاه های گوناگون و امكان ارتباط با سيستم های 
كاليبراس��يون، انبار و كنترل عمليات توليد از مزيت های اصلی 

سيستم نگهداری و تعميرات شركت همكاران سيستم است.

معرفیشناسنامهماشينآالت
امكان شناس��ايي هر موجوديتي كه قابل شناسايي و تعمير 
باش��د به طور نامحدود ) ماش��ين آالت، توليد، ساختمان ها و 

تاسيسات، وسايل نقليه و ...( 
امكان تعريف فعاليت ها براي دستگاه ها به صورت نامحدود  
امكان ثبت و پردازش كليه فعاليت هاي نت مانند پيش��گيرانه 
 ،)CM(اصالح��ي  ،)EM( اضط��راري  تعمي��رات   ،)PM(

پيش بينانه )PDM( و غيره
امكان معرفي مس��تندات مربوطه نظي��ر فيلم هاي تعميراتي، 

آموزشي و نظاير آن براي هر يك از دستگاه ها
در اختيار داش��تن اطالعات فني و شناسنامه اي ماشين آالت 
) عمر مفيد، ارزش اوليه، تاريخ گارانتي، اطالعات فروشنده، 

سازنده، نمايندگي و ...( 
تعيين جزئيات مربوط به هريك از فعاليت هاي نت ) چگونگي 
برنامه ريزي، قطعات و مواد، نيروي انساني و  تخصص هاي 

مورد نياز( 
امكان شناس��ايي مدارك فني تجهيزات و ايجاد آرش��يوي 
كامل از تصاوير، نقش��ه هاي فني، چك ليس��ت بازرس��ي، 
اس��تانداردها، نكات ايمني، دس��تورالعمل ها، موارد زيست 

محيطي و ...( 
امكان تخصيص كدينگ فني به دستگاه ها و دريافت شماره 

پالك اموال  از سيستم دارايي ثابت 

مديريتطبقهبندیانواعماشينآالتوتجهيزات 
امكان دس��ته بندي انواع ماش��ين آالت و تجهي��زات موجود 

به صورت سلسله مراتبي

برنامهريزیفعاليتهاینگهداریوتعميرات 
برنامه ريزي عمليات نگهداري و تعميرات و صدور دستور كار

امكان برنامه ريزي دستگاه ها بر اساس كاركرد واقعي 

مديريتدرخواستنتودستورکار
امكان صدور دستور كار براي سرويس هاي اضطراري

امكان شناس��ايي مواد مورد نياز س��رويس دستور كار و 
صدور اتوماتيك برگ درخواست كاال از انبار

امكان شناسايي هزينه توقف و هزينه كاركرد هر دستگاه 
هشدار سرويس هاي از موعد گذشته 
هشدار ثبت كاركرد با درصد اطمينان

مديريتثبتکارکرد
امكان ثبت كاركرد واقعي دستگاه ها و ماشين آالت بر اساس واحد 

مربوطه ) ضربه، سرعت، كيلومتر و ...( 

مديريتکارتابل
امكان مش��اهده كارتابل دستور كار و درخواست نت برای 

هر يك از پرسنل 

امکانات اصلی
مديريتاطالعاتپايه

امكان شناسايي پرسنل نگهداري و تعميرات
امكان تعريف تخصص هاي گوناگون نت )مكانيك درجه يك، مكانيك درجه دو ...( 

امكان شناسايي هزينه هر تخصص
امكان تعريف نوع دسترس��ي به دس��تگاه )در حال فعاليت، توقف، ارسال به پيمانكار خارجي ... (

امكان دس��ته بندي انواع عمليات نگهداري و تعميرات با توجه به ماهيت عمليات ) برقي، مكانيكي، 
ساختماني و ...( 

امكان تعريف نوع عمليات و صدور دس��تور كار مربوطه ) مكانيكي، برقي، بازرسي، روان كاري، 
آموزشي، Shut Down و Overhaul و ...(

گزارش هاي اصلي 
شناسنامه ماشين 

فهرست ماشين آالت ) بر حسب نوع، محل استقرار و ... ( 
فهرست سرويس هاي تعريف شده براي ماشين آالت

دستور كار 
درخواست خدمات 

برنامه دوره اي عمليات ) هفتگي/ماهانه( بر اس��اس اولويت، 
هزين��ه توقف ماش��ين، محل اس��تقرار، نوع دس��تگاه، نوع 

سرويس و ...
پيگي��ري وضعي��ت درخواس��ت هاي خدم��ات نگه��داري و 

تعميرات 
پيگيري وضعيت دستور كارها 

فرم هاي جمع آوري اطالعات كاركرد دستگاه ها 
ب��رآورد قطعات، مواد مصرف��ي و تخصص هاي مورد نياز 

براي دوره هاي برنامه ريزي
گ��زارش ميزان اس��تفاده از نيروي انس��اني متخصص بر 
اس��اس دس��تور كارهاي صادر ش��ده ) به منظور آگاهي از 
ظرفيت بال اس��تفاده يا ميزان اس��تفاده كار م��ورد نياز طي 

دوره برنامه ريزي ( 
برنامه توقف پيش بيني شده دستگاه ها 

MTBF،  MTRR، TTT شامل TPM گزارش هاي
آمار طبقه بندي شده ميزان خرابي ها

مقايسه برآورد قطعات، مواد مصرفي و تخصص هاي مورد 
نياز با عملكرد

مديريتفعاليتهایپيشبينانه
امكان صدور دستور كار سرويس هاي پيش بينانه )نت دقيق( 
بر اساس نتايج بازرسي )نتايج اندازه  گيري، مشاهدات و  ... (
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سيستم کنترل تحویل مواد
 يك��ی از اصلی ترين مش��كالتی كه مديران واحدهای صنعتی با آن دس��ت به گريبانند، س��اماندهی 
عملي��ات تحوي��ل مواد به خط توليد به ميزان الزم و در زمان مناس��ب اس��ت. تش��خيص ميزان و 
زم��ان نياز به مواد اوليه، خصوصًا در مواردی كه به دليل تنوع توليد، مواد اوليه و فرايند س��اخت 
محصوالت گوناگون و متعدد باش��د، كاری زمان گير و بسيار دشوار است. افزون بر آن، تغييراتی 
كه در سفارش های توليدي پديد می آيد كنترل تحويل مواد را پيچيده تر می كند و در بسياری موارد 

باعث ايجاد اختالل در خط توليد می شود.
سيستم كنترل تحويل مواد همكاران سيستم، تحويل كاال از انبار به واحد توليد را ضابطه مند كرده، 
ميزان موجودی پای كار را كنترل مي كند و  با اتصال به سيس��تم كنترل كيفيت همكاران سيس��تم، 
اطمينان ورود مواد با كيفيت به خط توليد را افزايش مي دهد. در نتيجه  عمليات فوق، سيستم كنترل 

تحويل مواد دستاوردهای زير را براي سازمان ايجاد مي كند.

دستاوردپيادهسازياينسيستمبرايشرکتهايتوليديعبارتاستازکمكبه:
رفع مشكل اتالف منابع و انباشتگی كاال در پای خط

جلوگيری از توقف خط  به دليل كمبود مواد اوليه
جلوگيري از ارسال مواد اوليه  فاقد شرايط الزم به خط توليد

امکانات  اصلي
مديريتاطالعاتمهندسیکاال

ثب��ت اطالع��ات مهندس��ي فراين��د محص��ول و اطالعات 
فرموالس��يون توليد ) مصرف اس��تاندارد م��واد، ضايعات 
اس��تاندارد و ...... ( و در نهايت شناس��نامه استاندارد توليد 

محصول 
س��هولت ثبت توليد محصوالت جديد با استفاده از اطالعات 

مهندسي فرايند و فرموالسيون محصوالت موجود 
پيوست نقشه محصول به شناسنامه محصول

مديريتسفارشاتتوليد
صدور س��فارش توليد به  عنوان مبناي تحويل مواد به خط 

توليد 
صدور دس��تور تامين ) دس��تور س��اخت ( كاال به  صورت 

اتوماتيك تا آخرين اليه 

مديريتدرخواستکاالازانبار
 BOM صدور اتوماتيك درخواس��ت كاال از انبار بر اساس

محصول
كنترل مي��زان مجاز تحويل كاال از انبار ب��ه واحد توليد بر 

اساس مقادير تعيين شده در فرمول محصول
تحوي��ل كاال بي��ن مراكز با توجه به قابلي��ت كاال به صورت 

اتوماتيك تا آخرين اليه
تاثير حساس��يت كمبود كاال در درخواس��ت از انبار ) درك 

ضرورت و اهميت درخواست كاال و  تحويل به  موقع ( 

گزارش هاي اصلی
گزارش ميزان تجميعی سفارشات با اقالم مشترك تا آخرين اليه

گزارش محاس��به مواد مورد نياز با در نظر گرفتن خلوص 
كاال )پتانسی(

گزارش وضعيت دستورهای تامين
گزارش موجودي  نيمه ساخته های در جريان توليد به تفكيك 

ايستگاه های كاری
گزارش مصرف مركز به تفكيك ايستگاه های كاری

گزارش ثبت توقف های توليد به همراه داليل مربوط
گزارش وضعيت درخواست كاالها از انبار

گزارش كمبود مواد مورد نياز با توجه به موجودی ها
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امکانات اصلی
مديريتاطالعاتپايه

تعيين اينكه چه محصولي با استفاده از چه دستگاهي، توسط 
چه ابزاري و از چه موادي ساخته مي شود

صدوربرنامههايکارتوليد
صدور برنامه هاي كار توليد بر اس��اس سفارش��ات توليد 

سيستم كنترل تحويل مواد 

مديريتثبتاطالعاتعملکرد
ثبت اطالعات ماشين آالت و پرسنل توليد

ايجاد پايگاه اطالعاتي از عملكرد توليد، توقف ماش��ين آالت 
و داليل آن 

دريافت اطالعات توقف هاي برنامه ريزي ش��ده از سيس��تم 
نگهداري و تعميرات

فراهم س��ازي اطالعات كاركرد ماش��ين آالت براي سيستم 
نگهداري و تعميرات 

شناسايي داليل تاخير و رد عملكرد و برنامه كار 
كنت��رل تداخل در ثب��ت اطالعات كاربران سيس��تم در ثبت 
عملك��رد تولي���د و نش��ان دادن ميزان انح��راف از برنامه 

استاندارد

ارتب�اطب�اسيس�تمهاينگه�داريوتعمي�رات،کنترل
تحويلموادوانباروبهایتمامشده

گزارش هاي اصلی
گزارش ظرفيت مازاد ماشين آالت در خط توليد

مقايس��ه برنامه توليد و عملكرد توليد و شناسايی انحرافات 
موجود

گزارش عملكرد پرسنل توليد  و بازدهی آنان 
گزارش عملكرد ماش��ين آالت در مقايس��ه با عملكرد مورد 

انتظار
گزارش جزئي��ات عملكرد توليد ش��امل توليدات، ضايعات، 

دوباره كاری ها و محصوالت نامنطبق
گزارش داليل توقفات توليد و تاثير آن بر پيشرفت كار

گزارش موجودی نيمه ساخته های در جريان توليد به تفكيك 
ايستگاه های كاری

گزارش مقايسه ميزان مصرف استاندارد با مصرف واقعی 
مواد، با توجه به دستور تامين سيستم كنترل تحويل مواد

گزارش مقايس��ه موجودی كاال در انبار با اقالم دستورات 
تامين سيستم كنترل تحويل مواد

سيستم کنترل عمليات توليد 

در ش��ركت های توليدی، مديريت و كنترل فعاليت های توليدی براساس برنامه عمليات در كارخانه، 
امری بس��يار ضروری اس��ت. اي��ن كار می تواند بر مبنای دو الگو انجام ش��ود: الگ��وی مبتنی بر 

برنامه ريزی و الگوی مبتنی بركنترل.
اگر شرايط محيطی، مانند تقاضای مشتری، شرايط بازار، فرايند ساخت محصول و نظاير آن از ثبات 
نسبی برخوردار باشد، الگوی مبتنی بر برنامه ريزی قابل اجراست، اما اگر شرايط متغير باشد و نتوان 
برنامه ريزی قابل اتكايی انجام داد، الگوی مبتنی بر كنترل مناسب تر است. نرم افزار كنترل عمليات توليد 

راهكاری است برای اجرای الگوی مبتنی بر كنترل.
مدي��ران توليد و عمليات برای آنك��ه بتوانند در حوزه كنترل عمليات، تصميمات مناس��بی را اتخاذ 
كنند، نياز به كس��ب اطالع از وضعيت دقيق ميزان مواد و موجودی پای كار، برگه های كار صادره، 

ظرفيت   های اشغال شده و بالاستفاده  و ديگر شاخص های عملكردی دارند.
در نرم افزار كنترل عمليات توليد ش��ركت همكاران سيس��تم، تالش ش��ده تا بستر الزم برای پايش 

و كنترل عملي��ات توليد در ش��ركت های توليدی به گونه ای 
مناسب فراهم شود. در حقيقت اين نرم افزار به عنوان بخشی 
از مجموعه سيستم يكپارچه اطالعات مديريت، در ارتباط با 
سيستم های نگهداری و تعميرات، كنترل تحويل مواد و انبار 

می تواند به شايستگی پاسخگوی نيازهای يادشده باشد. 
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سيستم کاليبراسيون
حض��ور در بازارهای رقابتی در جهان امروز، صنعتگران را بر 
آن داش��ته تا بيش از گذش��ته به كيفيت محصوالت خود توجه 
نماين��د. در كن��ار عواملی مث��ل دانش فنی، م��واد اوليه، نيروی 
انس��انی، تكنول��وژی و ماش��ين آالت كه بر كيفي��ت محصول 
تاثير می گذارد، برای حص��ول اطمينان از كيفيت يك محصول، 
ابزارهای اندازه گيری نيز بايد از صحت و دقت الزم در عملكرد 
خود برخوردار باش��ند. به همين منظور مفه��وم كاليبره كردن 

ابزارهای اندازه گيری مطرح مي شود.
سيس��تم كاليبراسيون همكاران سيس��تم به عنوان زير سيستم 
نگه��داری و تعميرات ضمن ايج��اد ارتباط با ماژول های مرتبط 
با سيس��تم نگهداری و تعميرات، امكان ثبت اطالعات كنترل های 
كاليبراسيون و ثبت اطالعات عمليات كاليبراسيون و زمان بندی 

آن را در اختيار كاربر قرار می دهد. 

امکانات اصلی
مديريتاطالعاتپايه

امكان تعريف ابزارآالت اندازه گيري
امكان طبقه بندي ابزار دقيق و گيج ها

امكان تعريف سرويس هاي كاليبراسيون

معرفيکنترلهایکاليبراسيون
معرفي اطالعاتی مانند اس��تانداردها، آزمايشگاه ها، نتايج و 

كنترل های كاليبراسيون 

مديريتعملياتکاليبراسيون
امكان صدور سند كاليبراسيون و ثبت نتايج آن

صدور درخواست بازرسي
امكان زمان بندی برای ابزارهای دقيق بر اساس سرويس های 

كاليبراسيون

گزارش های اصلی
گزارش ليست ابزارآالت و تجهيزات اندازه گيری

گزارش وضعيت كاليبراسيون تجهيزات 
گزارش سوابق كاليبراسيون ابزارآالت
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امکانات اصلی
مديريتاطالعاتپايهسيستمکيفيت

تعيي��ن كارب��ران سيس��تم و مح��دوده دسترس��ي ه��ر 
آزمايش كننده 

ذخيره و نگهداري اطالعات محل هاي نمونه برداري
ذخي��ره و نگهداري اطالع��ات تخصص هاي م��ورد نياز و 

تخصص هاي افراد 

مديريتطراحیآزمايشهایکيفي
تعيي��ن آزمايش ه��اي كنت��رل كيف��ي ه��ر كاال، گروه بندي 

آزمايش ها و محدوده قابل قبول هر يك از آزمايش ها
ذخيره و نگهداري اطالعات از ويژگي هاي مورد آزمايش و 

كنترل كيفي مواد، نيمه ساخته ها و محصوالت

مديريتاسنادکيفيت
صدور سند كنترل كيفي همراه با تعيين زمان شروع و خاتمه 
بررسي، تعيين وضعيت كاالي ورودي و ثبت نتايج آزمايش

ثبت اطالعات تكميلي س��ند كنترل كيف��ي مانند تاريخ اعتبار 
كيفيت، شماره ماشين، محل تخليه و ....

مقايس��ه نتاي��ج آزمايش ها و كنت��رل كيفي با اس��تاندارد 
مشخصات مواد، نيمه ساخته ها و محصوالت 

برنامهريزیکيفيت
صدور برگ تاييد /  رد كاال بر اساس نتيجه كنترل كيفي 

صدور انجام آزمايش هاي كنترل مجدد به صورت دس��تي و 
اتوماتيك

مديريتدرخواستهايآزمايش
صدور دستور انجام آزمايش بر اساس درخواست داخلي، 

خارجي و فروشنده 

سيستم کنترل کيفيت
ب��ا توجه به تاثير كيفيت محصوالت بر رضايت مش��تري، در حال حاض��ر  كنترل و تضمين كيفيت 
مواد خام، نيمه س��اخته ها و محصوالت،   برای بس��ياری از توليد كنندگان يك ضرورت حياتی است. 
يكی از مهم ترين مش��كالت مديران در حوزه مديريت كيفيت، مديريت دس��تورات كنترل كيفيت مواد 
خام، نيمه س��اخته ها و محصوالت اس��ت. اين امر با توجه به حجم باالی اطالعات مربوط به مواد و 
محص��والت، ويژگي های مورد آزمايش، حدود كنترلی قابل قبول، تخصص ها و تجهيزات مورد نياز 

و ... بسيار زمان گير و پيچيده است.
نرم افزار »كنترل كيفيت« همكاران سيس��تم با هدف رفع اين مش��كالت و ايجاد زمينه مناسب برای 
بهبود كيفيت محصوالت، طراحی ش��ده اس��ت. برای تحقق اين امر، نرم افزار »كنترل كيفيت« تمامی 
مراح��ل مختلف زنجيره تامين، از خريد مواد اوليه تا توليد و تحويل محصوالت به انبار محصوالت 

و يا اقالم بازگشت  را در بر می گيرد.
امكان اتصال فرم ساز با اكثر فرم های مهم سيستم و ارتباط يكپارچه سيستم كيفيت با سيستم های 
انبار، كنترل عمليات توليد و كنترل تحويل مواد از مزايای سيس��تم كنترل كيفيت ش��ركت همكاران 

سيستم است. 

مديريتکارتابل
مشاهده اسناد كيفيت در كارتابل صادركننده سند، تاييدكننده 

و آناليست

مروراسنادکيفيت
مرور جريان كار و گردش اس��ناد و فعاليت هاي واحدهاي 

مختلف آزمايشگاه

مديريتطرحهاینمونهبرداری
امكان تعريف انواع طرح هاي نمونه برداري و پيگيري فرايند 

كنترل كيفيت از طريق نمونه برداري

گزارش هاي اصلی
تاريخچه آزمايش ها به تفكيك مواد و زمان 

ارزيابي و سوابق تامين كنندگان اوليه 
آزمايش ه��اي مجدد م��ورد نياز ) براي مث��ال آزمايش هاي 

دوره اي( 
رد ي��ا قبولي نمونه ه��ا و خريدها در حالت ه��اي مختلف و 

صدور سند كيفيت 
تجهيزات و تخصص هاي به كار رفته در هر آزمايش

وضعيت دستورات آزمايش و نمونه ها
R، X، nP، P، C، U شامل SPC گزارش هاي

كاركرد پرسنل آزمايشگاه 
رديابي كاالها در انبار به تفكيك شماره آزمايش
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گزارش های اصلی
ني��از خالص به م��واد اوليه، نيمه س��اخت ها و محصول در 

بازه هاي زماني مشخص
زمان بن��دي خريد مواد اوليه مورد نياز از تامين كنندگان در 

بازه هاي زماني مشخص
زمان بن��دي سفارش��ات نيمه س��اخته هاي م��ورد ني��از به 

پيمانكاران در بازه هاي زماني مشخص
زمان بندي توليد نيمه س��اخته ها و محصوالت مورد نياز در 

بازه هاي زماني مشخص 
كس��ري يا مازاد ظرفي��ت توليد با توجه به ظرفيت اس��مي 

موجود در ايستگاه هاي كاري
پيش بيني موجودي مواد و قطعات در انبار در مقاطع زماني 

مشخص
ظرفي��ت موجود و مورد نياز براي دس��تيابي به برنامه  كالن 

توليد
موجودي مواد و قطعات با در نظر گرفتن سفارشات در راه

زمان انتظار ) تحويل ( به تفكيك كاال و تامين كننده

ارتباطباسايرسيستمها
صدور اتوماتيك سفارشات توليد به سيستم كنترل تحويل 

مواد بر اساس برنامه كالن توليد 
دريافت و نگهداري اطالعات عملكرد توليد از سيستم كنترل 

عمليات توليد يا به صورت دستي
درياف��ت و نگه��داري اطالع��ات عمليات خريد از سيس��تم 

تداركات 
به روزرس��اني سفارش��ات توليد، درخواست هاي خريد و 

خريد پيمانكاري بر اساس تغييرات در برنامه كالن توليد 

امکانات اصلی
MRP مديريتاطالعاتپايه

ثبت اطالعات پايه محاسبات نظير BOM برنامه ای و زمان های 
پيشبرد و تنظيمات اوليه )مبنای برنامه ريزی و انبارها و ...(

برنامهريزیکالنتوليد
برنامه ريزي كالن توليد و امكان محاسبه ميزان توليد از هر 

محصول در بازه هاي زماني تعريف شده 

MRPمحاسبات
دريافت اطالع��ات موجودي ها و ميزان جديد س��فارش از 

سيستم انبار
محاس��به نياز ناخالص با اس��تفاده از اطالعات برنامه هاي 

كالن توليد و درخت محصول 
محاسبه نياز خالص به مواد، نيمه ساخته ها و محصوالت در 

بازه هاي زماني تعريف شده 
تهيه برنام��ه زمان بندي توليد و خري��د در بازه هاي زماني 
تعريف ش��ده و صدور اتوماتيك درخواست خريد با توجه 

به زمان بندي خريد مواد اوليه 
امكان محاس��به مجدد تغييرات ايجاد شده در يك ركورد از 

برنامه كالن اجرا شده 

ارزيابیظرفيت
ارزيابي ظرفيت ماشين آالت توليدي در هر دوره با توجه به 

زمان در دسترس ماشين آالت 

سيستم برنامه ریزی احتياجات مواد
در چند سال اخير، شركت هاي توليدي به خصوص شركت هاي فعال در صنايع توليدي انبوه، بابت 
نگهداري موجودي يا كمبود آن  متحمل هزينه هاي زيادي ش��ده اند. اين موضوع، مديران را به تفكر 

بيشتر جهت يافتن راهكار بهينه ای برای مقابله با اين مشكل واداشته است.
برنامه ريزی توليد قطعات و تامين مواد، به صورتی كه خط توليد قادر به توليد مقادير مورد نياز در 

زمان مناسب باشد، دستاورد اصلی سيستم برنامه ريزی احتياجات مواد است.
زمان بندی مناس��ب برای خريد مواد و قطعات از يك طرف و صدور سفارشات به موقع برای توليد 
قطعات از طرف ديگر، منجر به دسترسی قابل اتكا به مواد و قطعات در خط توليد و تحويل به موقع 
محصوالت براساس برنامه كالن توليد می شود. در صورت پياده سازی موفق، سيستم برنامه ريزی 

احتياجات مواد می تواند هزينه های موجودی را به طور قابل توجهی كاهش دهد.
سيس��تم برنامه ريزی احتياجات مواد شركت همكاران سيس��تم با ارائه امكاناتی نظير ايجاد برنامه 
كالن، انجام محاسبات احتياجات مواد بر اساس BOM برنامه ای، صدور سفارشات توليد در ارتباط 
با سيس��تم برنامه ريزی و كنترل توليد و يا كنترل تحويل مواد و محاسبات ظرفيت  ماشين آالت، به 

شركت هاي توليدي در برنامه ريزی توليد خود كمك می كند.
از مزايای سيستم برنامه ريزی احتياجات مواد، می توان به امكان برنامه ريزی تمام فرمول های فعال 
كاال در سيس��تم و ارتباط منسجم و يكپارچه با سيستم های انبار، تداركات و برنامه ريزی و كنترل 

توليد يا كنترل تحويل مواد اشاره كرد.
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