ItemPlanning

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

“Hvornår kan I levere og hvor mange?”
Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs- og produktionsordrer - alt i èt skærmbillede. Udviklet til særligt distributions-, handels- og produktionsvirksomheder.
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Hvor ofte får I spørgsmålene ”Hvornår
kan I levere?” Eller ”Hvad er konsekvenserne af en ændring i ordrestørrelsen?”
Med ItemPlanning kan man give sine kunder præcise svar vedrørende
leveringstidspunkt og leveringsmængde. Samtidig får man et overblik over
evt. ændringers konsekvens for relevante styklister og salgsordrer.
ItemPlanning giver et fuldt overblik over virksomhedens beholdninger. Man
kan simulere ændringer i ordrestørrelse og leveringsdato, og med det samme se den direkte indvirkning på bl.a. salgsordrer. Alt i ét cockpit.

”

MODULET ER PERFEKT REDSKAB FOR
LOGISTIK- OG PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER.

”

UDTALELSE FRA EN ITEMPLANNING BRUGER…
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Udvid mulighederne for beregning af den reelle varetilgængelighed i MS Dynamics NAV med NAVEKSA ItemPlanning
ItemPlanning er nem at anvende og giver retvisende resultater med fuld transparens på baggrund af brugerens søgevalg.
ItemPlanning er en Microsoft certificeret løsning, som ikke ændrer i standard NAV koder.
Forventet vare
tilrådighedsscenarier
(Arbejdsdato er 26. januar 2018
ved brug af CRONUS standard
demo database)

Brug NAVEKSA
ItemPlanning
til at fremvise den rette
beholdning

Ved brug af standard NAV værktøje _________________________________________________________

Meget besværligt at
bekræfte

Ikke muligt at bestemme. Lageropgørelse
udviser: minus 535.

Kan vi få en delleverence?
Hvornår og hvor mange?

Delleverence 1: 100 stk
den 2/2-2018.
Sidste leverence: 200 stk
den 15/2-2018

Er skærmbilledet opsat
korrekt, vil det rette
svar kunne gives.

Ikke muligt at
bestemme.
Lageropgørelse
udviser: minus 535.

N/A

N/A

Intet svar Besværligt at tolke
figuren

Når jeg har modtaget mine 300
stk, så vil jeg gerne have 500 stk
yderligere.... Hvornår kan disse
leveres?

Vi har alle materialer til at
producere 500 stk, men vi
skal have tid til at
producere dem.
Afsendelsesdato vil være
den 25/4-2018

Nej

N/A

N/A

Nej

N/A

N/A

N/A

Kan man lave mankokontrol i
realtid for produktionsordrerne?

Ja

Nej

Nej

Nej

Rapport - mangelliste
fortæller ikke hvorledes manglen kan løses

Nej

Nej

Nej

En indkøbsordre er forsinket 2
uger - kan man se den samlede
konsekvens af dette?

Ja, ved brug af simuleret
kapacitet - antal og dato
ændrer beholdningens
tilgængelighed

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Vi anvender salgsprognoser
- Kan vi se hvilke produktionsbehov der er i systemet?

Ja, ItempPlanning viser
forecast-periodens brutto
behov

(Ja)
Men ikke synlig i
standard NAV.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

N/A

N/A

Varetilgængelighed
pr. tidslinje

Ikke tilgængelig
beholdning ?? Der
er minus 285 stk
tilrådighed
den 29/4-2018 ??

Er skærmbilledet opsat
korrekt, vil det rette
svar kunne gives.

Hvor tidligt kan vi få leveret 300
stk af varenummer FX-36-1?

Varetilgængelighed
pr. stykliste

Salgsordreindtastning
- I stand til at love
leverering

Varetilgængelighed
pr. periode

Garanteret fuld leverance
den 15/2-2018

Varetilgængelighed
pr. variant

Salgsordreindtastning
- disponibel, som kan
loves

Varetilgængelighed
pr. begivenhed

Kunde spørgsmål/behov

Intet svar Besværligt at tolke
figuren

Ikke tilgængelig
beholdning ?? Der
er minus 285 stk
tilrådighed
den 29/4-2018 ??

Meget besværligt at
bekræfte
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Funktioner og fordele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ét cockpit med realtidsinformationer
Styklistekalkulation – identificerer mangler på råmaterialer eller dele
Lagersimulering og konsekvensvisning
Direkte adgang til andre afdelinger (salg, lager mm.) via ét cockpit
Kontrol af beholdningsmangler på tværs af forsyningskæden
Følg det forventede lagers udvikling i kroner
Simpel og intuitiv brugerflade
Tilgængelig på flere sprog
Kan anvendes i et multi-lokations miljø
Certificeret af Microsoft (CFMD) til MS Dynamics NAV

Kompatibel med MS Dynamics NAV version 2.6 til og med seneste udgivet version – kan endda
anvendes på tidlige versioner af MS Dynamics NAV.
Dette modul er let at installere (Plug and Play på få timer). Det er ikke nødvendigt at kode, idet
modulet ikke ændrer data i MS Dynamics NAV. Return on Investment (ROI) for dette modul er helt
ned til tre måneder.
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Virksomhedens cockpit til varedisponering

ItemPlanning tilbyder et intuitivt, enkeltskærms-cockpit, der giver status i realtid over beholdningers tilgængelighed for produktion eller montage af varer
eller styklister. Når kunderne f.eks. ønsker at ændre ordrestørrelse eller leveringsdato, simuleres den nye mængde og/eller dato i den relevante kolonne,
derefter ses umiddelbart konsekvenserne på lagerbeholdningen, på de samlede salgsordrer, eller på aktuelle styklister, som indeholder den relevante komponent. Man kan derfor svare sine kunder med det samme, uanset om man har mange ordrer eller komplekse styklister.
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Andre moduler fra NAVEKSA

ShopFloor
Effektiv papirløs produktionsplanlægning og produktion med et NAV-baseret cockpit til planlæggerne og et
Windows-baseret cockpit til operatørerne. Med tilføjelsesmoduler til
kvalitetskontrol, tidsregistrering, variabel materiale udlevering samt batch,
serie-/lotnummer allokering, tilbydes
ledere, planlæggere og operatører
essentielle funktionaliteter, som kan
gøre virksomheden konkurrencedygtig!

CadConnect
Opret og modellèr produktionsstyklister samt ruter (processer)
fra CAD-systemer, eller blot fra et
MS Excel regneark - overfør styklisterne til MS Dynamics NAV på få
minutter.

Make to Order (MTO)
Administrér ændringer og få
muligheden for at ændre leveringsdatoen for virksomhedens produktionsordrer
eller samlede projektordrer – med dette
modul får man både fleksibilitet og
realisme i sin produktionsplanlægning

Registrering af jobtid og komme/
gå-tider (TA)
Registrér faktisk nyttiggørelse af
medarbejder- og maskintid for
virksomhedens ordrer. Få et klart
overblik over medarbejdernes
tilstedeværelsestid, procestiden
samt evt. spildtid i produktionen.
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Kontakt os

DataComfort
Krakasvej 17
3400 Hillerød

+45 70 200 14
info@datacomfort.dk
www.datacomfort.dk

