Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning
ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre produktionen. Du får det
nødvendige, grafiske overblik og adgang til hurtig og fleksibel planlægning.
Med ROB-EX Scheduler er det nemt at komme i gang. Løsningen er
fleksibel og imødekommer individuelle planlægningsbehov hos fremstillingsvirksomheder af varierende størrelse og inden for en bred
vifte af brancher. ROB-EX er modulopbygget og konfigurerbart og
kan derfor skræddersyes til produktionsplanlægning inden for ordre-,
projekt- og procesorienteret produktion.
Siden 1999 har hundredevis af fremstillingsvirksomheder i en række
industrier verden over forbedret deres produktionsplanlægning ved
hjælp af ROB-EX Scheduler’s fleksible og overskuelige planlægningsmuligheder. Resultatet er øget produktivitet, øget omsætning og
forbedret kundeservice.
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Ser din hverdag sådan her ud?
• Ofte sker der pludselige ændringer i ordrerne (fx antal styk), og du bruger rigtig meget tid på at planlægge og om-planlægge.
• Mange maskiner er indbyrdes afhængige af hinanden.
• Mange ordrer er hasteordrer, og det er afgørende for jer at kunne levere hurtigt.
• Jeres kunder stiller høje krav til hurtig levering og forlanger præcise leveringstider – også når det går
stærkt.
• Der opstår af og til flaskehalse.
• Overarbejde og ekstraomkostninger er nødvendige for at få produktionen til at hænge sammen.
• Det er svært at overskue afledte konsekvenser i produktionen, fx hvordan ordrerne påvirker hinanden.
• Produktionsplanlægning med regneark og ERP-systemer er utilstrækkeligt og alt for tidskrævende.
• I har udfordringer med håndtering af data mellem produktionen og jeres ERP-system.
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Fremover kan din hverdag se sådan her ud, fordi ROB-EX Scheduler hjælper dig med at styre
produktionen:
• Du kan hurtigt planlægge og om-planlægge.
• Du har fuldt, grafisk overblik over konsekvenserne af ændringer i produktionen, både hvad angår
mennesker og maskiner.
• Du kan planlægge med den horisont, du har behov for.
• Du kan lynhurtigt give svar på forespørgsler om leveringstider, som du ved, I kan overholde.
• Du kan identificere og undgå flaskehalse og reducere gennemløbstid og mængden af varer i arbejde.
• Hvis der er noget, der skrider, kan du nå at gribe ind i tide og løse problemet eller gå i dialog med jeres
kunder på et kvalificeret grundlag.
• Du kan balancere belastningen af maskinerne, så de udnyttes optimalt.
• Du kan skelne mellem produktion til lager og til kunde-ordrer, så I fx kan udskyde operationer til lagerproduktion og færdiggøre hasteordrer først.
•

Du får fuld udveksling af nødvendige data med jeres ERP-system, så jeres data vedligeholdes ét sted.

ROB-EX Scheduler sikrer til hver en tid et godt flow i jeres produktion, fordi systemet er designet til at håndtere
den dynamik og variation, der naturligt er i enhver produktion og forsyningskæde.
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Sådan har andre fremstillingsvirksomheder haft gavn af ROBEX Scheduler
Vi har spurgt nogle af vores kunder om, hvilke fordele de oplever
ved ROB-EX Scheduler:
• Gennemløbstid reduceret med op til 40 %
• Varer i arbejde reduceret med op til 15 %

”ROB-EX giver et rigtig godt
overblik over hele produktionen
og alle ordrerne, og er blevet et
uundværligt værktøj hos os.”
Helle Madsen, ansvarlig for
produktionsplanlægningen,
Krogsgaards Maskinværksted

• Op til 20 % bedre udnyttelsesgrad
• Overtid reduceret med op til 35 %
• 50 % reduktion i tidsforbrug til planlægning
• Op til 7 % øget produktion på samme udstyr.
Derudover oplever langt hovedparten af vores kunder en stigning
i omsætningen og en reduktion i omkostninger til løn, kapacitet,
finansiering, bod, underleverandører og materialer.

Food & beverages | energy | water | inFrastructure | metals | pulp
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ROB-EX Scheduler – facts og fordele
• ROB-EX Scheduler er et visuelt og dynamisk værktøj, der gør dig i stand til at planlægge produktionen
optimalt i den givne situation og træffe de rigtige beslutninger – hver gang.
• Du får overblik over den samlede produktionsplan i ét overskueligt Gantt-diagram. Direkte fra diagrammet kan du dykke ned i underliggende detaljer i produktionsplanen.
• Når forholdene i produktionen varierer, kan du med ROB-EX Scheduler hurtigt og effektivt simulere
konsekvenserne af variationen og vurdere forskellige løsningsmuligheder.
• Du får præcist det overblik, du har brug for, og du kan definere ressourcer, kapacitetskalendere, ruter,
leveringstider, styklister og andre relevante forhold.
• Konsekvenser af ændringer i planen vises omgående og dynamisk, mens planen opbygges eller ændres, og flere personer kan arbejde online i samme plan på samme tid.
• Med ROB-EX Scheduler kan du opbygge eller ændre produktionsplanen manuelt eller automatisk ved
hjælp af planlægningsregler eller ROB-EX Schedulers mange planlægningsværktøjer, som er baseret på
vores og vores kunders praktiske erfaringer.
• ROB-EX Scheduler samarbejder naturligvis med alle gængse ERP- og MES-systemer på markedet og kan
også kobles sammen med virksomhedens individuelle systemer. På den måde slipper du for at spilde
tiden på at genindtaste data – med risiko for at taste forkert undervejs.
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Med vores kunders ord…

Årdal Maskinering bearbejder alle typer metal. Virksomheden har ingen egne produkter, men producerer efter bestilling, hvilket stiller store krav til produktionens omstillingsparathed.
”I vores branche er der altid kamp på leveringstiderne. Med ROB-EX kan vi udnytte kapaciteten
meget bedre, end vi kunne før. Jeg kunne slet ikke
forestille mig at skulle arbejde uden ROB-EX.”

Cabinplant havde behov for et værktøj, der kunne
give et samlet overblik over alle aktiviteter i forbindelse med leverancer af komplette proceslinjer og en
løbende og aktionsorienteret opfølgning under hele
projektforløbet.
ROB-EX havde de funktioner, som Cabinplant efterspurgte til deres planlægningsopgave.
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”Uden ROB-EX vil det være komplet uoverskueligt at
begynde at flytte rundt på opgaverne uden at miste
overblikket.”
Som en ren underleverandørvirksomhed er det
nødvendigt, at Fipros A/S kan påtage sig opgaverne,
når kunderne ønsker opgaverne løst og leveret. Det
kræver 100 % styring af ressourcer og overblik over
alle opgaver på én gang.

Sjølund A/S disponerer over et stort antal valsemaskiner og har løbende omkring 1300 igangværende ordrelinjer.
Meget korte leveringstider og en fleksibel indstilling
gør Sjølund til en troværdig partner for et stort antal
virksomheder inden for et bredt udsnit af industrien.
ROB-EX har optimeret Sjølunds leveringssikkerhed
betragteligt og har været en særdeles god investering.

”Vi har forbedret vores leveringsevne, fordi vi nu har et effektivt
værktøj til at styre produktionsplanlægningen. Vi kan give en valid
leveringsdato, og hvis alt ikke går som forventet, kan vi i god tid
informere kunden, og derved stadig være en pålidelig leverandør. ”
Allan Bang Steffensen,
produktionschef hos Rynkeby Maskinfabrik
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Brancher
ROB-EX Scheduler kan tilpasses og anvendes til produktionsplanlægning inden for en lang række brancher.
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Bliv en del af ROB-EX’ brugernetværk
ROB-EX Scheduler er mere end bare en software-pakke. Vi leverer naturligvis konsulentassistance og online support efter behov. Som
ROB-EX-kunde får du adgang til ROB-EX-netværket og vores årlige kundearrangement,
ROB-EX Brugerdagen. I netværket og på
brugerdagen præsenterer vi nye muligheder
med ROB-EX Scheduler, og du kan udveksle
viden og erfaringer med andre planlæggere på
tværs af virksomheder og brancher. Meld dig
også ind i vores LinkedIn-gruppe og tilmeld dig
vores nyhedsbrev.
Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om,
hvordan ROB-EX Scheduler kan gavne netop
jeres virksomhed, så ring til os på 70 22 01 70
eller send en mail til rob-ex@novotek.com.
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Hos Novotek Planning Systems er det vores mission at levere det bedste planlægningsværktøj til produktionsvirksomheder. Baseret på vores ekspertise inden for informationsteknologi, planlægning og styring af
produktion har vi siden 1999 udviklet softwareløsningen ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning inden
for ordre-, projekt- og procesorienteret produktion.
ROB-EX Scheduler har forbedret produktionsplanlægningen i en lang række fremstillingsvirksomheder af
varierende størrelse inden for en bred vifte af brancher.
Novotek Planning Systems er en del af den børsnoterede Novotek Gruppe, som leverer løsninger til produktionsplanlægning, industriel it og automationsløsninger til produktionsvirksomheder baseret på standardprodukter
og -komponenter. Novotek Gruppen har kontorer i Norden og Benelux og sælger sine løsninger til kunder i Europa, Nord- og Sydamerika og Asien via partnere og distributører i ind- og udland.

Novotek Planning Systems A/S
Stærmosegårdsvej 8, 1.
DK-5230 Odense M
Telefon: 7022 0170
Rob-ex.dk

