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 håndtere
produktionsplanlægning inden for ordre-, projekt- og procesorienteret produktion.
Siden 2002 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 produktion
til lager 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 ROB-EX
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 %
• 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.
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“Det overblik ROB-EX giver os, gør at vi kan give kunderne en mere præcis leveringstid
og selv spare tid og dermed penge. Produktionen bliver mere smidig, og vi kan fx hurtigt melde tilbage, om vi kan tage hasteordrer ind. ROB-EX gør det nemmere at styre
vores mange mellemvarer. Vi har mange råvarer på tanke, og færdigvarerne pakker vi
i varianter som piller, blokke og pulver eller flydende i dunke, tromler og tankbiler.”
Christina Elstrøm Jensen, Supply Chain Coordinator, Palsgaard A/S
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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 – over 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.

8

9

Med vores kunders ord...

“ROB-EX Scheduler er et
fantastisk værktøj. Jeg ved
slet ikke, hvad vi skulle gøre,
hvis vi ikke havde det. Vi ville
være nærmest blinde, og vi
ville ikke have overblik over
noget som helst.”
Morten Agerbo,
Planner,
Hydra-Grene
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”ROB-EX Scheduler er vores
vigtigste værktøj i forhold til
planlægning. Vi er 10 daglige
brugere og syv medarbejdere,
der har ROB-EX åbent otte
timer om dagen – 100 % af
tiden. Vi bruger det til alt fra
indkøb af materialer til at
bekræfte salgsordrer – alt!”

”Den store fordel for os er, at
vi kan sidde og arbejde i den
samme plan på tværs af hele
organisationen, hvor vi før i
tiden var delt op regionsvist
og delt op på en 14 dages
periode. I dag kan man se
det i samme pulje på tværs af
hele landet.”

Henrik Svejstrup Madsen,
Production Planning Manager,
Tvilum Møbler ApS.

Jan Nørregaard Olsen,
afdelingsleder,
Munck Asfalt A/S
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Brancher
ROB-EX Scheduler kan tilpasses og anvendes til produktionsplanlægning i mange brancher.

Stål og metal
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Føde- og drikkevarer

Life science

Plastindustrien

Elektronik

Træ og møbel

Kemisk industri

Andre
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Kun 35 % af ordrerne blev leveret til tiden – nu er det 99,8 %
”Baltic Emballage leverede ca. 65 % af alle ordrer for sent, da jeg kom til for halvandet
år siden. Planlægningen foregik manuelt i excel-ark, og næsten hver dag var en hovsa.
Der var brandslukning konstant, og vi havde stor udskiftning af medarbejdere. Efter
implementering af ROB-EX leverer vi 99,8 % af alle ordrer til tiden og har fået meget
bedre overblik”.
Jesper Larsen, COO, Baltic Emballage
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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
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 ROB-EX User gruppen på LinkedIn og tilmeld dig
vores nyhedsbrev på www.rob-ex.com.
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 på user@rob-ex.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 2002 udviklet softwareløsningen ROB-EX
Scheduler til produktionsplanlægning til 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 har kontorer i ni lande.

Novotek Planning Systems A/S
Stærmosegårdsvej 8, 1. sal
DK-5230 Odense M
+45 7022 0170
www.rob-ex.com

