JobDISPO Suite: Programska oprema za
manjša in srednje velika industrijska podjetja
JobDISPO programska oprema podjetja FAUSER AG je razvita posebej za potrebe manjših in
srednje velikih industrijskih podjetij. Za uporabo je enostavna (tudi za neizkušene uporabnike
računalnikov), primerna za proizvodna podjetja in ima zelo ugodno razmerje med ceno in
kvaliteto. Danes jo po svetu uporablja več kot 500 podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi kot so
industrija strojev, izdelovanje orodij, obdelovanje kovin in plastike, izdelovanje aparatov,…

JobDISPO Suite je sestavljen iz modularnih rešitev,
ki jih lahko kombiniramo
glede na potrebe strank.
Jedro programske opreme
JobDISPO predstavljajo
naslednji moduli: JobDISPO
ERP (Enterprise Resource
Planning) za vodenje proizvodnje, Job DISPO MES
(Manufacturing Execution)
za planiranje proizvodnje
v realnem času, JobDISPO MDC (Machine Data

Collection) za zajemanje
podatkov iz proizvodnje in
Job DISPO EAI (Enterprise Application Integration)
kot vmesnik za povezavo
z drugimi ERP/PPC/CAD/
CAM/MES/MDC programi.
Z modularnim pristopom
imajo stranke možnost, da
ERP programe, ki jih že
uporabljajo (SAP, Baan,
Navision,…) nadgradijo le
s posameznim modulom kot
je npr. Job DISPO MES za

planiranje proizvodnje. Za
potrebe strank smo razvili
še številne dodatne module
z najrazličnejšimi funkcijami
in uporabnostmi: JobDISPO
eMDC za spletno zajemanje
podatkov, JobDISPO DIS
za Just-in-Time-disponiranje pri ponavljajočih se
naročilih, JobDISPO PEP za
planiranje osebja, JobDISPO MCP za podporo upravi,
JobDISPO BKN za analizo
ozkih grl v proizvodnji,…
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JobDISPO programi

Enostavne programske rešitve za vodenje proizvodnje

JobDISPO ERP za vodenje proizvodnje
JobDISPO ERP je enostavno orodje za vodenje proizvodnje manjših in srednjih podjetij, ki izdelujejo artikle po naročilu ali
na zalogo. Njegove glavne prednosti so preglednost nad rastočo listo proizvodov, trenutne ter pred- in po- kalkulacije, delo
z ali brez podrobne baze podatkov,…

Koncept

JobDISPO ERP je razvit
glede na potrebe in zahteve
manjših in srednjih podjetij.
Za uporabo je enostaven,
pragmatičen, vsestranski
in ima dobro razmerje med
ceno in kvaliteto. Glavna
razlika v primerjavi s konvencionalnimi
EPR/PPC
programi je možnost delovanja z ali brez podrobne
baze glavnih podatkov. Pri
običajnih ERP programih
lahko npr. pripravimo proizvodno naročilo le, če imamo
že definiran artikel, naslov
stranke,… Tudi naše programe lahko uporabljate na
tak način ali pa prilagodite
uporabo glede na potrebe
vašega procesa. Program
je še posebej primeren za
proizvajalce po naročilu in
proizvajalce na zalogo, ki
proizvajajo artikle po enoplastnem ali večplastnem

BOM-u kot je to izdelava
strojev, orodij in inženiring.
Pri večplastnih izdelkih,
kot je npr. izdelava orodja, lahko postavimo projekt od vrha navzdol tako,
da postopoma in v vedno
večji meri uvajamo stopnjo natančnosti projekta.
Uporabniku pri konstrukciji
projekta zato ni potrebno
začeti z vnosom standardnih delov in materialov,
temveč lahko takoj začne z
ustvarjanjem vrednosti. Zaradi enostavnega pristopa
povezanega s tehnologijo
„One-Mask“
poskušamo
zbrati vse pomembne informacije v eni maski. Uporabniki potrebujejo malo vaje in
hitro napredujejo. Uporaba
multimedijskih slik in CAD
risb omogoča proizvodnjo z
minimalno uporabo papirja.
JobDISPO ERP podpira vse
aktivnost pri vodenju proiz-

vodnje od ponudb, priprave
delovnih načrtov in projektov, vodenja zalog in naročil,
do izdelave, končne dobave, računov in vrednotenja.

Funkcionalnost

Vsi naši programi imajo barvno (rdeča, rumena in zelena) označevanje statusa dokumentov, kar omogoča, da
se uporabnik hitro informira
o trenutnem stanju proizvodnje. Tako npr. v trenutku vidi,
kateri koraki so pri naročilu
ali projektu že izvršeni, kateri
delovni postopki prinašajo
zaslužek ali pri katerih dokumentih se je že razpisalo nadaljnje dokumente
(dobavnice, račune,…). Z
uporabo komercialnega
orodja za izdelavo poročil
Crystal Reports lahko izpisujete najrazličnejše analize in
poročila, ki jih potrebujete za
svoje poslovanje. Izpis poročil

prilagodimo vašim potrebam
ob namestitvi programa.

Vmesniki

JobDISPO ERP nudi več
možnih povezav, ki jih lahko integriramo v obstoječe
programe. Poleg vmesnikov za računovodske programe (DATEV, IBM-FiBu,
Lexware, KHK, WinFib,...)
ponujamo tudi povezave z
web-basedB2B rešitvami
za avtomatični prevzem
podatkov povpraševanja
z interneta ali prenos podatkov za proizvodna
naročila na razpoložljive
CAQ rešitve (Babtec, Quipsy,…) ter povezave z
CAD/PLC programi (AUTOCAD, ME-10, CATIA,...).

Baza podatkov

Z našo programsko opremo
nudimo uporabnikom stalen
dostop do njihovih podatkov. Največkrat uporabljamo standardno SQL bazo
podatkov, podpiramo pa
tudi druge npr. Oracle, Informix ali Sybase. Vsaka
stranka dobi ob nakupu
kompletno dokumentacijo modela baze podatkov.

Prednosti

Priprava projektov in delovnih nalogov z JobDISPO ERP
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• Programizvgrajenimirešitvami
prilagojenimipovašihpotrebah
• „Know-how‘‘ specifičnih
panog industrije, dobra
praksa in funkcionalnost
• Primerno za proizvodnjo
po naročilu ali na zalogo
• Enostavno za uporabo in razumevanje
• Povezave z računovodskimi
ali CAD/PLC programi
• Odprta baza podatkov
s preglednimi podatki in
dokumenti
• Hitra implementacija in povrnitev stroškov

Dodatni modul JobDISPO DIS za Just-in-Time-disponiranje
FAUSER AG ponuja z modulom JobDISPO DIS funkcionalnost disponiranja za upravljanje s ponavljajočimi se naročili
(okvirna naročila, pogodbe z odpoklici).

Izziv

JobDISPO ERP je doslej
omogočal upravljanje z okvirnimi naročili in pogodbami z odpoklici. Okvirno
naročilo je pogodba, s katero so določene potrebe kupca oziroma dobavitelja po
specificiranih količinah, preko določenega časovnega
obdobja in po enotnih pogojih. Podobno velja za
pogodbe z odpoklicem, ki
so razširjene predvsem
med dobavitelji avtomobilske industrije. S tem izzivom
pa se sooča tudi vse več
poddobaviteljev in predelovalcev plastike. FAUSER
AG je v ta namen razvil optimalen pripomoček za disponiranje JobDISPO DIS.

Rešitev

JobDISPO DIS dopolnjuje izvrševanje naročil z
obstoječim JobDISPO ERP.
Uporabnik si lahko v vhod-

ni maski ogleda presežke
oziroma primanjkljaje za
vse artikle. Tako lahko na
enem mestu npr. ugotovi,
pri katerem artiklu trenutna zaloga v skladišču in/ali
aktualni proizvodni nalogi ne zadostujejo za kritje
kupčevih potreb. Po drugi
strani lahko takoj prepozna,
pri katerih artiklih trenutna
zaloga v skladišču oziroma
trenutni proizvodni nalogi
presegajo potrebe kupca.
Za optimiziranje se izbere
določen artikel. Odpre se
formular, kot je prikazan
na sliki. V zgornjem delu
je grafično prikazan potek
zaloge v času. Skoki se
pojavijo npr. pri prilivih ob
zeleno označenih proizvodnih nalogih. Potrebe kupca se izkazujejo z naročili
in so prikazane rdeče. V
spodnjem delu maske si
lahko ogledate vaše potrditve nalogov, uporabljeni

Grafični prikaz zaloge pri JobDISPO DIS

material oziroma kupljene
dele, kakor tudi pripadajoča
naročila. V JobDISPO DIS
lahko neposredno dostopate do pripadajočih potrditev nalogov, naročil, proizvodnih nalogov itd., in takoj
opravite spremembe. Ustvarite lahko tudi nove proizvodne naloge, jih lansirate

ali umaknete. Tako imate
na razpolago učinkovite
možnosti za upravljanje z
vašimi okvirnimi naročili in
pogodbami z odpoklicem,
kakor tudi za istočasno
optimiziranje vaših zalog,
časa izvedbe in točnosti
terminov v smislu proizvodnje tipa „Just-in-Time“.

Prednosti

• JobDISPO DIS je namenjen podjetjem, ki izvršujejo
ponavljajoča se naročila
(npr. okvirna naročila,
pogodbe z odpoklici,...)
• Na enem mestu lahko ugotovite, pri katerih artiklih
je presežek ali primanjkljaj
• Enostavno za uporabo in
razumevanje
• Časovni potek zaloge z
vsemi planiranimi prilivi in
odlivi po artiklih
• Online dostop do vseh nalogov, potrditev nalogov
in naročil materiala, s tem
pa optimiziranje zalog v
smislu koncepta „Just-inTime“

Vhodna maska JobDISPO DIS s seznamom artiklov
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JobDISPO MES za planiranje proizvodnje
FAUSER AG nudi z JobDISPO MES orodje za podrobno planiranje proizvodnje. V nasprotju z običajnim ERP/PPC grobim
planiranjem JobDISPO MES upošteva trenutno zasedenost posameznih strojev in razporedi proizvodna naročila glede na
razpoložljive kapacitete.

Enostavno rokovanje

JobDISPO MES je idealen
dodatek k obstoječim ERP/
PPC programom (SAP, Navision, Baan, Brain, Proalpha,…) kot tudi k JobDISPO
ERP, ki ga nudi FAUSER
AG. Zaradi logične sestave
in enostavne uporabe se v
njem hitro znajde vsak proizvodni planer. Povezanost
„Look-and-Feel“
konvencionalnih planskih tabel z
možnostjo „Drag-and-Drop“
za enostavno prerazporejanje naročil omogoča tudi
neizkušenemu uporabniku,
da v kratkem času obvlada
program.

Optimalno planiranje

JobDISPO MES je orodje,
ki uporablja izkušnje vaših
planerjev proizvodnje in
jih kombinira z modernimi
možnostmi programskih
orodij tako, da ima uporabnik

kar najlažji dostop do vseh
pomembnih informacij iz
proizvodnje. Glavni poudarek
je na tem, kakšen vpliv imajo
spremembe pri proizvodnih
naročilih na čas izdelave in/ali
kalkulacijo stroškov (npr. novi
delovni nalogi, prerazporejanje
naročil, spremembe prioritet,
okvare strojev). V tem primeru
poleg ročne intervencije planerja ponuja JobDISPO MES
tudi avtomatično prerazporeditev in optimizacijo delovnih
operacij.

Enostavna analiza

JobDISPO MES nudi več
funkcij za prikaz informacij
o posameznih korakih proizvodnega procesa in kapacitet strojev. Operator lahko
odpre listo aktivnih delovnih
operacij že s klikom miške
na simbol stroja, izbere iz
liste novo delovno operacijo
ter takoj nadaljuje delo s

planiranjem. Prav tako hitro
lahko uporabnik prikliče celoten pregled izkoriščenosti
strojev in zlahka določi kje
so še razpoložljive kapacitete.

Uporabnost

• „Look-and-Feel“ običajnih
planskih tabel z dodatno
časovno in mrežno tabelo
• Planiranje proizvodnje,
predočenje in simulacija z „Drag-and-Drop“
• Enostavna uporaba zaradi
tehnologije „One-Mask“
• Avtomatična in polavtomatična optimizacija planiranja glede na npr. čas
izdelave, datum dobave,…
• Enostavno prerazporejanje proizvodnih naročil s
spremembo kapacitet strojev, prenosom dela na drug
stroj, razdelitvijo delovnih
operacij na več strojev, z
zunanjo kooperacijo,…

• Prikaz učinka prerazporejanja pri vseh
naročilih (npr. znižanje
s t r o š k o v, s k r a j š a n j e
časa izdelave,…)
• Možna izmenjava podatkov preko ODBC ali ASCII.
• Optimizacija pripravljalnih časov

Tehnična oprema

• Server z MS WINDOWS
NT, 2000, XP, v nekaterih
primerih je možen tudi Linux
• Klienti z MS WINDOWS
NT 4.0, 2000, XP
• Baza podatkov bazirana
na MS SQL Server 2000,
Centura, SQLBase, Oracle, Sybase, na zahtevo
• Združljivost z MS Office in Crystal Reports
• Povezava z ERP/PPC sistemi kot so SAP R/3, Brain,
Navision, Baan, proAlpha,
BIOS2000, ISSOS pro,
AS/400-solutions, CAM
plus 2000, na zahtevo.

Prednosti

Planska tabela za planiranje proizvodnje v realnem času
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• Večja transparentnost
in kontrola znotraj proizvodnje
• Zgodnje prepoznavanje
ozkih grl in drugih problemov v proizvodnji
• Ustrezne mere za zajemanje in reševanje konfliktov pri določanju terminov
• Velika hitrost prerazporejanja
• Izboljšanje kvalitete planiranja ter posledično krajši
časi izdelave in dobavni
roki, večja izkoriščenost
strojev in znižanje stroškov
• Možnost kombinacije kot
dodatek obstoječim ERP/
PPC programom (npr.
SAP R/3, Brain, Baan,
Navision, proALPHA,... )
• Hitra implementacija in povrnitev stroškov

JobDISPO MDC za zbiranje podatkov iz proizvodnje
Realno planiranje proizvodnje je mogoče le ob hkratnem zbiranju tekočih podatkov iz proizvodnje. Načrtovanje je zanesljivo
in kvalitetno le, če je zagotovljeno prilagajanje planiranih in dejanskih podatkov. Tako dosežemo pregledno in učinkovito
obdelavo proizvodnih naročil.

Koncept

Kot pri vseh programih
FAUSER AG je tudi pri
programu JobDISPO MDC
za zbiranje podatkov iz
proizvodnje zagotovljena
enostavnost uporabe, kar
zagotavlja dober sprejem
pri uporabnikih. Večkrat
uvajanje programov za zbiranje podatkov iz proizvodnje pri zaposlenih povzroči
strah pred preveliko kontrolo. Zato FAUSER AG
nudi uporabnikom prijazen
program z možnostjo individualne nastavitve parametrov. Tako lahko javljanje
podatkov poteka kot „work
shop booking“, kjer delavec potrdi ure porabljene za
neko naročilo ali pa javljanje
poteka v obliki start/konec
sporočil. Delavec se nauči
novega avtomatičnega zajemanja podatkov po korakih.
Zbiranje dejanskih podatkov za pokalkulacije poteka
preko tipkovnice, zaslona

občutljivega na dotik ali
črtne kode. Najbolj zanesljiv
je postopek s čitalcem črtne
kode, s čemer se izognemo
napakam pri vnosu. Uporaba aplikacij za javljanje podatkov z JobDISPO MDC
Terminal je zelo enostavna.
Delavec se identificira npr.
s svojo kartico s črtno kodo,
odčita kodo proizvodnega
naročila in izbere ustrezno
delovno operacijo za katero
bo javljal podatke. S pritiskom gumba za aktiviranje
začne vnašati podatke. Javljanje zaključene operacije
poteka podobno. Obstaja
tudi možnost, da delavec
javi trenutno stanje. Druga
funkcija, ki daleč presega
zmožnosti običajnih PDC
(Plant Data Collection) sistemov je, da lahko delavec uvede nov proizvodni
proces. Primer: dobavitelj
komponent za formulo 1, ki
uporablja naše programe,
ne more pripraviti proizvod-

Monitor za analiziranje proizvodnih podatkov

nih naročil in obdelovalnega procesa vnaprej zaradi
izjemno kratkih rokov dobave. S pomočjo JobDISPO
MDC lahko začne z izdelavo takoj in dobavi izdelek
še preden vnese podatke
o proizvodnem naročilu.
Vseeno pa lahko zaradi
transparentnega zbiranja
podatkov o posameznih

korakih pri izdelavi produkta (ustvarjanje vrednosti)
pripravi pokalkulacijo in fakturo.

Analize

JobDISPO MDC Monitor je
zelo uporabno in enostavno
orodje za analizo zajetih podatkov. Program omogoča
uporabniku hiter dostop
do informacij o posameznih proizvodnih operacijah,
napredovanju proizvodnega naročila in o zasedenosti strojev in delavcev.

Prednosti

Terminal za zajemanje podatkov

• Enostavno rokovanje
in uporaba
• Možno prilagajanje
potrebam uporabnika
in specifičnim primerom
• Enostavna povezava z
obstoječimi ERP/PPC
programi kot tudi z drugimi MES rešitvami
• Direkten dostop do
CAD risb in drugih multimedijskih podatkov
• JobDISPO MDC lahko obravnava operacije, ki potekajo na več
strojih z več delavci
• Možnost analize strojev, delavcev, naročil
in drugih podatkov
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JobDISPO eMDC za spletno zbiranje podatkov
FAUSER AG nudi z JobDISPO eMDC dostop do zbiranja podatkov o proizvodnji, osebju in naročilih preko interneta.
JobDISPO eMDC lahko uporabljate kot kombinacijo ali alternativo za zajemanje podatkov preko PC terminala.

Izziv

FAUSER AG nudi z JobDISPO MDC program za
zajemanje podatkov iz proizvodnje, ki ga uporablja
več kot 400 strank po celem
svetu. Za prikaz in zbiranje
informacij o proizvodnem
procesu lahko uporabimo
navaden PC, industrijski PC
ali ekran na dotik. Za zbiranje podatkov v razvojnih
in konstrukcijskih oddelkih
je bil prav tako potreben ustrezen terminal. Da bi konstruktorjem olajšali postopek vnašanja podatkov o
poteku njihovih projektov
je FAUSER AG razvil novo
rešitev – JobDISPO eMDC.

Rešitev

JobDISPO eMDC je internetni program za zajemanje podatkov o proizvodnji,
osebju in naročilih. Program
je razvit tako, da je uporab-

niku prijazen. JobDISPO
eMDC lahko poženemo z
običajnimi brskalniki kot so
Microsoft Internet Explorer,
Mozilla ali OPERA. Program
bazira na Microsoft ASP.
NET tehnologiji in uporablja Microsoft IIS spletni
strežnik, dostopen pa je
preko interneta ali intraneta. Pri tem je omogočena
varna povezava z uporabo
SSL tehnologije. Osnovna
prednost JobDISPO eMDC
je, da dovoljuje hkratni
dostop več uporabnikom.
Strežnik z bazo podatkov je
vedno na voljo in aktualnost
podatkov je zagotovljena.
Internetno zajemanje podatkov lahko uporabljamo
le znotraj podjetja, lahko
pa vanj (z omejenim dostopom) vključimo tudi zunanje
dobavitelje. Ti si lahko ogledajo aktualna naročila preko interneta in jih potrdijo.

Zajemanje podatkov preko interneta z JobDISPO eMDC
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PC terminal pri zajemanju podatkov z JobDISPO MDC

Lahko imajo celo dostop do
CAD risb in drugih multimedijskih informacij. Tako ni
potrebe po včasih zamudni
komunikaciji preko telefona
ali telefaksa. Posledično
lahko povečamo efektivnost celotnega proizvodnega procesa v smislu večje

transparentnosti, stalnega
dostopa do aktualnih podatkov in zagotavljanja kratkih
dobavnih rokov.

Prednosti

• Možno kot kombinacija ali alternativa za zajemanje podatkov
preko PC terminala
• Poceni, neodvisno od
delovnega mesta in enostavno zbiranje podatkov
• Uporabnik lahko javlja podatke o ustreznem naročilu direktno iz
svoje delovne postaje
• Prihranek na račun
s t r o j n e o p r e m e ( n p r.
nakup terminalov)
• Izgled v stilu okolja
Windows
• Zunanji dobavitelji so
lahko integrirani v planiranje vaše proizvodnje. Dobavitelj lahko v
trenutku dobi aktualne
informacije, pri čemer
pa ima omejen dostop
do internih informacij.
• Integracija s CAD sistemi
z namenom dostopa do
CAD slik ter tudi drugih
multimedijskih informacij

JobDISPO EAI za povezave z drugimi programi
Izziv integracije programov je v industriji zelo pomemben zaradi velikega števila paralelno delujočih programov v praksi.
Z JobDISPO EAI nudi FAUSER AG enostavno orodje, ki uporabniku omogoča nemoten pretok informacij med različnimi
programi („Magic glue“).

Izziv

Za efektivno ustvarjanje nove vrednosti potrebujejo manjša in srednje
velika podjetja optimalno
programsko podporo. Zaradi zahtev po programih
s specifičnimi funkcijami
imajo lahko podjetja zelo
heterogeno
programsko
opremo. Deloma je temu
kriv zgodovinski razvoj programske opreme, deloma
pa je heterogenost potrebna za reševanje specifičnih
problemov. Različni programi v podjetju velikokrat
potrebujejo eno ali dvosmerno izmenjavo podatkov.
Problem integracije različnih
aplikacij je dobro znan izdelovalcem programov, vendar obstaja malo uporabnih,
pragmatičnih in enostavnih
rešitev. Pomanjkanje povezav med različnimi bazami
podatkov povzroča dvoj-

no delo, preobilje podatkov in s tem zavira posel.

Rešitev

FAUSER AG nudi z JobDISPO EAI inteligentno
rešitev za izmenjavo podatkov. JobDISPO EAI
vsebuje enostavni grafični
vmesnik, s katerim se lahko
povezujejo podatki, ki izvirajo iz različnih programov.

Avtomatična izmenjava podatkov z JobDISPO EAI

Koncept

Do sedaj je FAUSER AG
z JobDISPO EAI realiziral
sledeče povezave:
• ERP- /PPC - programska
oprema (SAP R/3, Navision, Brain, Baan, Proalpha,
AS/400-based software,... )
• CAD- /CAM - programska oprema (CATIA, Pro/
E n g i n e e r, M E - 1 0 , . . . )
• MDC- /DNC - programska oprema (COSCOM,
DLOG)
• S t a ff w o r k t i m e l o g ging-programska oprema (Tisoware, PAISY)
• CAQ-sistemi (BAB-TEC,
Quipsy)
• Web-product-configurator (1on1 Prototypen)
• Electronic marketplaces (www.rp-net.de)
• Suppliers (via EDI, XML)
• Groupware-sistemi
(MS Outlook)

Prednosti

Enostavna zgradba JobDISPO EAI

• Enostavna priključitev
starejših, že obstoječih
programov
• Dvosmerna izmenjava
informacij
• Kompleten visoko avtomatiziran servis za reševanje
problemov
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FAUSER AG in VPENJALNI SISTEMI d.o.o. - sposobna
in zanesljiva partnerja za programsko opremo blizu vas
Smo že dolgoletni partner v industriji

FAUSER AG izdeluje JobDISPO in je vodilni proizvajalec programske opreme
za manjša in srednje velika
industrijska podjetja. Na
štirih lokacijah v Nemčiji in
na Madžarskem razvijamo,
prodajamo in vzdržujemo
programske rešitve za Enterprise Resource Planning (JobDISPO ERP),
Manufacturing Execution
(JobDISPO MES), Machine Data Collection (JobDISPO MDC) ter Enterprise Application Integration
(JobDISPO EAI). Trenutno
imamo več kot 500 strank v
različnih industrijskih panogah kot so izdelava orodij,
kalupov, strojev, aparatov,
plastike, precizne mehanike,… Naše rešitve uporabljajo tudi v industriji meril in
avtomobilski industriji. Trenutno delujemo v Nemčiji,
Avstriji, Švici, Nizozemski,
Madžarski, Turčiji, Poljski,
Veliki Britaniji, Kitajski, ZDA
in Sloveniji. Podjetje Vpenjalni sistemi d.o.o. se poleg
ostalih dejavnosti ukvarja
tudi s trženjem programske opreme JobDISPO za
organizacijo proizvodnje.
Ponujamo tako strojne (pa-

FAUSER AG
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Prednosti uporabe programske opreme Job DISPO v
praksi













Izkoriščenost kapacitet (5-30%)↑
Pretok informacij (5-80%)↑
Kvaliteta planiranja (5-70%)↑
Transparentnost (20-90%)↑
Donosnost (2-20%)↑
Fleksibilnost (5-50%)↑
Doseganje rokov (5-40%)↑
Pretočni časi (5-40%)↓
Krizne situacije (20-90%)↓
Stroški vodenja naročil (5-25%)↓
Stroški zunanje nabave (5-15%)↓
Stroški planiranja proizvodnje (5-30%)↓

Stranke in učinki programske opreme JobDISPO

letizacija, roboti) kot tudi
programske rešitve pri uvajanju avtomatizacije v proizvodnjo, skupaj z zunanjimi
sodelavci pa izvajamo tudi
svetovanje na področju
vrednostne analize. Tako
smo vam lahko v veliko
pomoč pri organiziranju
učinkovitih, kakovostnih in
racionalnih delovnih procesov. Za ilustracijo prednosti naših rešitev predstavljamo izkušnje nekaterih
naših strank. Z uporabo
naših programov JobDISPO MES/MDC v sektorjih
za prototipe in testiranja
je naša stranka GKN, ki je
svetovni dobavitelj komponent za avtomobilsko
industrijo, znatno znižala
proizvodni čas. S tem so
znižali dobavne roke, hkrati pa strankam omogočajo
podrobne informacije o njihovih naročilih preko internetnega
informacijskega
centra. Z aplikacijo JobDISPO ERP/MES je svetovni
konstruktor sanitarij IDEAL
STANDARD v svoji orodjarni zmanjšal proizvodni čas

za približno 15%. Avstrijski
proizvajalec metalnih plošč
TRINKL je uspel dramatično
znižati proizvodni čas z
uporabo JobDISPO v dveh
obratih. Švicarski STIHL izdeluje verižne žage od leta
1974. 26 delavcev v orodjarni načrtuje proizvodnjo z
našimi rešitvami za podrobno planiranje in zajemanje
podatkov iz proizvodnje v
povezavi z SAP R/3. Znatno
so skrajšali čas proizvod-

nje, dvignili preglednost in
kvaliteto planiranja ter s tem
zmanjšali stroške. Možna je
tudi integracija proizvodne
mreže, ki sestoji iz različnih
podjetij. Madžarski proizvajalec BEKOMOLD uporablja naše programe ne le na
Madžarskem, ampak tudi
na Poljskem. Razvili smo
verzijo programa za njihov obrat na Poljskem, ki
je povezan z vodstvom na
Madžarskem.

Za več informacij o naših produktih, storitvah, dogodkih in sejmih si oglejte našo spletno stran ali nas kontaktirajte. Veselilo bi nas, da rešimo vaše probleme z
našimi rešitvami.
Kontakt v Sloveniji:

Kontakt v Nemečiji:

Vpenjalni sistemi d.o.o.
mag. Marjan Dobovšek
Teslova 30
SLO-1000 LJUBLJANA

FAUSER AG
Dr.-Ing. Joachim Berlak
Gutenbergstr. 5
D-82205 Gilching

T/F: +386 (0) 1 - 421 87 05
Fax: +386 (0) 1 - 568 12 54
info@vpenjalnisistemi.com
www.vpenjalnisistemi.com

Tel: +49 8105 / 7798-0
Fax: +49 8105 / 7798-77
joachim.berlak@fauser.de
www.fauser.de

