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Hovedskærmens opbygning
Header
I den øverste linje finder du en række knapper,
som giver mulighed for hurtig betjening af
Gantt-kortet.
Derefter findes en række informationer, der er
relevante for den valgte operation.
Ressourcer
Til venstre i billedet er en liste over alle ressourcer.
De kan være opdelt i grupper eller views.
Gantt-kort
I midten af billedet er et traditionelt Gantt-kort,
hvor du kan se og redigere operationer, ordrer og ruter.
Grafer
Nederst i billedet vises grafer for belastningen af de mulige ressourcer.
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Tastaturgenveje
ROB-EX har en række tastaturgenveje, du kan anvende for en hurtigere betjening af programmet. De mest
anvendte er listet herunder. Du kan finde flere genveje i brugermanualen i menuen Hjælp → Brugervejledning →
ROB-EX Gantt overblik - tastaturgenveje.
SHIFT + SCROLL:
Flyt tidslinjen til højre/
venstre

CTRL + SCROLL:
Zoom ud/ind

CTRL + E + bogstav
Bogstaverne kan ses i
oversigten over mulige
handlinger.

Højre museklik i Gantt-billedet
Genveje til de mest anvendte
funktioner i programmet.
F1:
Hjælp – Brugermanualen
CTRL + P:
Udskriv rapporter
CTRL + R:
Skift mellem enkelt ressource og
flere ressourcer i billedet
F1 – F4:
Flyt horisonten i Gantt-billedet (kort,
lang, dags dato)
CTRL + træk:
Expressordre (træk firkant med
musen i Gantt-billedet)
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Hovedskærmbilleder
I den daglige navigation bruger du primært tre skærmbilleder, som du nemt kan navigere mellem:

Hovedbilledet/Gantt
Hovedskærmen er som beskrevet på side 4. Her ser du alle ressourcer samt
operationer/ordrer i ét billede.

Enkelt ressource
Ved at klikke på en af ressourcerne i venstre side af billedet, får du KUN vist de
operationer, der hører til den valgte ressource.

Ordrebilledet
Ved at klikke på ordrelisteikonet i værktøjslinjen kommer ordrelisten frem. Her kan
du finde og redigere alle aktuelle ordrer. Listen giver også mulighed for at
sortere og søge på forskellige måder.
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Redigering generelt
I ROB-EX er der en række redigeringsmuligheder. Du kan hente data fra et eksternt system eller indtaste dem
direkte i ROB-EX. Du kan også kombinere dem. De nødvendige stamdata er:
Kalender
Ordrer
Ruter
Ressourcer
Operationer
Under disse hovedpunkter finder du forskellige muligheder for finjustering og øget
detaljeniveau. De mest anvendte beskrives på de følgende sider.
Genveje til generel redigering:
For at redigere data vælger du Rediger i hovedmenuen og vælger den type fra listen, du vil
arbejde med.

I Gantt-billedet findes en genvej for redigering af de mest anvendte data.
Højreklik og vælg den relevante mulighed.
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Kalender
Hovedmenuen → Rediger → Kalender
For at styre hvor mange timer, der er til rådighed pr. ressource, skal du
oprette en kalender. Uden en kalender planlægger ROB-EX med ubegrænset
kapacitet.

Kalenderopbygning
Du kan oprette forskellige generelle kalendere. En generel kalender består af tre typer kalendere; ugekalender,
feriekalender og specifik kalender. I en generel kalender styrer du de tre typer efter følgende hierarki:
Specifik kalender
↓
Feriekalender
↓
Ugekalender
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Opret/rediger kalender
Du opretter ny kalender ved at trykke på Ny, her navngiver du den og
vælger efterfølgende ny periode.
Som det første skal du opgive, om perioden er ledig eller optaget. Her gælderfølgende:
Ledig = Åben
Optaget = Lukket
I vinduet kan du vælge forskellige opsætninger af perioden; tidspunkt, hvilke
dage, om den gentages, start/slut dato samt om den skal vises med farve i
Gantt-planen.
Eksempel for daghold med kort fredag:

I Gantt-billedet bliver det visuelt på følgende måde;
Grå = Lukket, Hvid = åben
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Specifik kalender pr. ressource
Du kan bruge specifik kalender for en bestemt ressource til at registrere bl.a.
maskinnedbrud, ferie, sygdom, kursus m.m.
Du opretter den specifikke kalenderundtagelse ved at højreklikke på den
ressource, du ønsker at redigere og vælge Rediger kalender.
Nu kommer skærmbilledet som vist til højre. Her kan du oprette en ny periode
ved at trykke på: Ny periode. I dette billede kan du vælge at redigere andre
ressourcer samtidig. Det gør du ved at vælge den relevante ressource i dropdown listen i toppen af billedet.
Nu kan du indtaste detaljer til perioden. Du vælger, om det skal være ledig/optaget
tid, start/slut tid, hvilke ugedage og om det skal gentages i en periode.
Nu er den valgte undtagelse synlig i Gantt-planen.
Ved at føre musen over perioden kommer en beskrivelse frem, og hvis du har valgt
farve på perioden, er den også synlig.
Efterfølgende kan du slette perioden helt (den linje der er oprettet) ved at markere
perioden og trykke på knappen: Slet.
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Rute
Hovedmenuen → Rediger → Rute
I dette skærmbillede kan du oprette og redigere ruter. De mest anvendte
funktioner vil være:
→ Oprette/slette rute
→ Tilføje/fjerne operationer (vælg operation og brug piletasterne)
→ Ændre kapaciteten/belastningen
→ Tilføje/ændre opstillingstider
→ Ændre ressource på operationer
Låst / åben rute:
Når du redigerer en rute, er det vigtigt at være opmærksom på følgende
symboler, da de har indflydelse på, om ændringen gælder.
Låst rute (med hængelås) =
Åben rute =

ændres kun for denne specifikke ordre.

ruten ændres fremover for alle ordrer, der anvender ruten.
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Ressource
Hovedmenuen → Rediger → Ressource
Her kan du oprette, ændre og slette ressourcer og ressourcegrupper.
Højreklik med musen, enten i den øverste linje eller på en af de allerede
oprettede ressourcer. Nu får du vist en liste med forskellige valgmuligheder.

Planlægningsparametre for de enkelte ressourcer indtaster du også i dette
billede:
→ Kapacitet (hvad er ressourcens kapacitet)
→ Effektivitet (hvor effektivt arbejder ressourcen)
→ Kalenderfaktor (hvor meget kapacitet er der på ressourcen)
Ved at vælge fanen Ressourceoverblik kommer billedet her frem. Her tildeler du
den relevante kalender til de oprettede ressourcer. Ved at dobbeltklikke i feltet
Kalender, kan du vælge mellem de oprettede generelle kalendere.
Ved at sætte flueben i Tilpas linjer vil ROB-EX automatisk vise alle operationer, hvis
der er overlap af operationer i Gantt-billedet.
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Ordre
Hovedmenuen → Rediger → Ordreliste
Du vælger den ordre, du ønsker at redigere, i ordrelisten. Bemærk forskellige
søgemuligheder.
I dette billede kan du også redigere direkte i ruten for den
bestemte ordre (ruten vises til højre på den valgte ordre)
Ordren, du ønsker at redigere, markeres, og du trykker på Rediger-knappen.
Hvis en helt ny ordre skal oprettes, trykker du på Ny-knappen.
Se billedet til højre. Her kan du indtaste forskellig information. De mest
anvendte felter er:
→ Ordrenummer (de fleste steder er programmet sat op til at anvende
løbenummer)
→ Kunde
→ Vare (ved valg af vare finder ROB-EX den rute, der hører til, hvis ruten er oprettet)
→ Antal
→ Materialedato (den dato, de relevante materialer er klar til anvendelse)
→ Leveringsdato
→ Rute (rediger rute se side 11)
En ordre kan KUN slettes, når den har status Ny, Reserveret eller Afbrudt.
Ordrer med en anden status kan ikke slettes, før deres status er ændret til en af disse. Status ændres ved at
klikke i statusfeltet.
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Operationer
Vælg Rediger → Operationer
I dette vindue kan du oprette/redigere operationer. Det er også her du tildeler
ressourcer en operation.
→ Opret/slet/omdøb operation
→ Tilføj/fjern ressourcer (vælg de ressourcer, der kan udføre opgaven
og tilføj. Denne liste definerer mulige ressourcer).
Indstillinger til operation:
For at angive forskellige parametre på en enkelt operation, vælger du en
operation og trykker på Rediger. Nu kommer et nyt vindue op (se vinduet til
højre).
De mest anvendte indstillinger er:
→ Effektivitet (indstil en effektivitet, der gælder for denne operation)
→ Belastning (indstil en fast belasting, der gælder for denne operation)
→ Opstillingstid
→ Omstillingstid
→ Køtid (anvender ubegrænset kapacitet, følger ikke ressourcekalender)
→ Transporttid (anvender begrænset kapacitet, følger ressourcekalender)

14

Status
I ROB-EX er der forskellige statusmuligheder på både ordreniveau og operationsniveau. Vær opmærksom på, at
de er afhængige af hinanden og kan være forskellige.
Ordre
Når en ordre har status Ny, vises den ikke i Gantt-planen. Ved at give ordren status Planlagt
bliver den vist i planen og samtidig vil alle operationer få status Planlagt.
Før en operation kan startes, kræver det, at ordren har fået status Start mulig.
Operation
Du kan indstille systemet sådan, at når en operation er Færdigmeldt, vil den efterfølgende
operation få status Start mulig. På den måde kan du automatisk give informationer videre i
produktionen.
Ordrer/operationer med en bestemt status fx Reserveret kan skjules i Gantt-planen, så de ikke
vises, og dermed ikke regnes med i belastning. Dette gør du ved at vælge filter Operationsstatus i værktøjslinjen. Se yderligere forklaring til filter på side 26.
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Planlægning
Hver gang ordrestatus går fra Ny til Planlagt, spørger programmet, hvordan du ønsker ordren planlagt (dog ikke
hvis Anvend som standard tidligere har været sat op). Efterfølgende kan ordren genplanlægges, når der er behov
for det.
1.	 Vælg en eller flere operationer i Gantt-billedet og højreklik på en af dem. Derefter kan du vælge Genplan
ordre i listen.
2.	 Vælg de ordrer der skal genplanlægges i ordrelisten og tryk herefter på Genplanlæg-knappen.
Ved brug af planlægningsstrategier planlægger du alle operationer inden for den/de valgte ordrer, i henhold til
den valgte planlægningsstrategi.
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Planlægningsstrategier
Her kommer en liste over de forskellige planlægningsstrategier, der findes.
Først vælger du den relevante strategi. Derefter kan du finjustere den med de
muligheder, der er listet i vinduet til højre.

Forlæns fra materialedato
Den første operation i ruten planlægges hurtigst muligt efter
materialedatoen. Efterfølgende operationer planlægges derefter
i rækkefølge.

Materiale klar→

Forlæns fra nu
Den første operation i ruten planlægges hurtigst muligt fra tidspunktet nu. De
efterfølgende operationer planlægges i rækkefølge derefter.
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← Fra nu

Forlæns fra angivet dato
Angiv hvilken som helst dato du ønsker at
planlægge fra. Den første operation planlægges
hurtigst muligt efter den dato og tid, der er
angivet.

Forlæns efter sidste operation
Den første operation i ruten lægges så tæt op ad den forudgående operation
som muligt (for ikke at lave huller i planen). De efterfølgende operationer i
ruten planlægges i rækkefølge herefter.

Baglæns fra angivet dato
Angiv hvilken som helst dato du ønsker at
planlægge fra. Den sidste operation planlægges
til at slutte på den tid og dato, der er angivet. De
forudgående operationer i ruten planlægges forud
i rækkefølge.

Baglæns fra leveringsdato
Den sidste operation i ruten lægges, så den kan slutte inden den angivne
leveringsdato på ordren. De forudgående operationer planlægges forud
for at opnå dette kriterium.
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Planlægningsindstillinger
Ubegrænset kapacitet

Her kan du vælge, at planlægningsreglerne skal se bort fra den
kapacitet, som kalenderne definerer.

Benyt materiale- og leveringsdatoer

Respekterer de angivne materiale- og leveringsdatoer på hver
operation i ruten.

Forbliv på ressourcegruppen

Operationen bliver på den ressourcegruppe i ruten, der er valgt.

Tillad flyt til anden ressourcegruppe

Operationen flyttes til en anden ledig ressource, hvis den valgte i
ruten ikke er ledig.

Tillad sub-operation flytter til …

Sub-operationen flyttes til anden ledig ressource, hvis den valgte i
ruten ikke er ledig.

Tillad ikke operationer før nu

Operationer vil ikke blive planlagt tilbage i tiden.

Plan. startede og færdige operationer

Operationer, der har status som Startet eller Færdig, planlægges og
flyttes hvis nødvendigt.

Vis planlægningsadvarsler

En liste over planlægningsadvarsler bliver vist, hvis det er relevant.
Her kan du se, hvis leveringsdato ikke overholdes, bindinger brydes,
m.m.	

Respektér BOM-begrænsninger

Markering i dette felt sikrer, at operationer, der forbruger materialer,
ikke planlægges, til at starte, før der er materialer nok på lager.
Tilsvarende vil operationer, der producerer materialer, ikke blive
planlagt, hvis der ikke er nok ledig lagerkapacitet til opbevaring.

Ved at sætte flueben i Anvend som standard vil systemet bruge den valgte strategi, hver gang du genplanlægger
en ordre.
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Flaskehalssortering
Ved at højreklikke på en operation, kan du vælge flaskehalssortering.
Med denne funktion planlægges de øvrige operationer i ruten ud fra den, du har valgt at køre flaskehalsplanlægning på. Dvs. den operation, du har valgt, beholder sin placering, mens de andre operationer i ruten
genplanlægges i henhold til denne.
Du har tre muligheder for flaskehalsplanlægning.

→ Forlæns flaskehals - de efterfølgende operationer efter valgt
operation genplanlægges
→ Baglæns flaskehals - de forudgående operationer efter valgt
operation genplanlægges
→ To vejs flaskehals - både forudgående og efterfølgende operationer
i ruten genplanlægges
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Belastningsgraf
I bunden af Gantt-billedet vises en belastningsgraf. Du kan vælge, om grafen skal vises eller ej. Det gør du i
menuen Vis → Belastningsgraf.
Total
Belastningsgrafen viser en oversigt over den totale
belastning, på de ressourcer, der er vist
i Gantt-billedet. Belastningsgrafen ændrer sig efter
de valgte views (nederst til højre i Gantt-billedet).
På ovenstående billede kan du læse, at der den 7. oktober er 184 timer til rådighed, og der er planlagt 141 timer.
Enkelt ressource
Ved at klikke med musen på en ressource (til højre i
Gantt-billedet) viser Gantt-kortet KUN informationer
for den valgte ressource. Hermed vil belastningsgrafen også KUN vise belastningen på den valgte
ressource.
Valgmuligheder
Ved at højreklikke på grafen får du en liste over de forskellige muligheder, grafen kan vise.
Billedet til højre viser mulighederne.
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Hvor justeres kapacitet og effektivitet?
Du kan justere på kapaciteten og effektiviteten i ROB-EX flere steder. Nogle af mulighederne kan du se her:
Redigere ressource:
Fra hovedmenuen vælges Rediger → Ressource
Effektivitet – alle operationer på denne ressource vil anvende den givne
effektivitet
Kalenderfaktor – sættes til > 1 for at anvende flere kalendertimer på ressourcen.
Hvis du angiver kalenderfaktor 2, og kalenderen har 8 timer ledig pr. dag, vil
belastningsgrafen/kapaciteten vise, at der er 16 timer til rådighed pr. dag.

Redigere operation:
Fra hovedmenuen vælger du Rediger → Operation (eller dobbeltklik med musen på
en given operation)
Effektivitet – her indtaster du, hvilken effektivitet operationen skal anvende.
Kalender:
Kapaciteten. Ledig og optaget tid. Se yderligere forklaring til kalender på side 8.
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Farvelægning
Du kan bruge forskellige farvelægninger til at få bedre overblik over din planlægning – se hvilke udfordringer der
er, og hvor du skal fokusere.
Terminsfarver
Viser de operationer, der ikke overholder lovet levering, samt operationer, hvor
materialer ikke er klar på det planlagte starttidspunkt.
Operationstatusfarver
Du kan se status på operationerne med denne farvelægning, fx vil startede operationer
blive vist med grøn.
Ordrefarver
Alle operationer i den samme ordre får den samme farve.
Rutefarver
Ordrer med samme rute vil få den samme farve.
Brudte bindinger
Operationer, der ikke overholder ruterækkefølgen, bliver vist med rød.
Låst operationsfarver
Operationer, der er låst, bliver vist med rød i Gantt-billedet.
Opfølgningsfarver
Operationer, der er forsinkede ifølge tilbagemelding, bliver vist med rød.
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Tjek din plan /Advarsler
Kvaliteten af planen kan tjekkes på flere måder:
Brudte bindinger
Rød streg for brudte bindinger. Hvis bindingerne i ruten er brudt, bliver stregen
mellem operationerne rød.
Dette kan også visualiseres på en anden måde - du kan anvende farvelægningen for
”Brudte bindinger”, og operationer med brudt binding bliver røde.
Overbooket ressource
Hvis en ressource overbookes, vises det som en rød streg over operationen.
Overbooket kapacitet
Hvis den kapacitet, du har angivet, overbookes, vises det med røde tal i
belastningsgrafen. Se yderligere forklaring til belastningsgrafer på side 22.
Overskredet levering
I ordrelisten finder du en kolonne, som viser et udråbstegn, hvis leveringstiden er
overskredet ifølge planen. Du kan også filtrere på ordrer med denne indikation.
Aktivér knappen
i Gantt-billedet:
M bliver vist på operationer i Gantt-planen, hvis materialedatoen ikke er overholdt. L bliver vist, hvis levering
overskrides.
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Fremhæv ordre
Én eller flere ordrer kan fremhæves eller vises på forskellige måder.
Via ordrelisten
Via ordrelisten kan du søge efter ordrer med forskellige søgekriterier. I listen markeres de ønskede ordrer.
Ordrerne kan fremhæves i Gantt-planen på to måder:
Ordrene kan filteres, så andre ordrer i Gantt-kortet bliver mindre synlige. Du kan indstille, hvor synlige de
øvrige ordrer er, ved at anvende Svensknøgle-knappen i værktøjslinjen .
Du kan finde markerede ordrer i Gantt-kortet ved at trykke på Find-knappen. Nu kan du se ordrerne, hvor
de ligger i Gantt-planen, og samtidig bliver alle operationer i ruten markeret.
Via Gantt-kortet
I Gantt-kortet kan du vælge KUN at få vist de ressourcer, der indgår i den valgte ordre.
Det gør du ved at trykke CTRL + 2. Alle andre ressourcer fjernes fra visningen. Ved at
trykke CTRL + 3 får du også vist de ressourcer, der er et alternativ til operationer i den
valgte rute.
Denne filtrering kan du også vælge nederst til venstre i Gantt-billedet
Filter
I værktøjslinjen findes en filtrerknap, som giver forskellige muligheder for at filtrere de ordrer,
der vises i Gantt-billedet.
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Opret skræddersyet view
Vælg Rediger → View
Du kan arbejde med forskellige views i Gantt-billedet, så du kan opdele visning af
ressourcerne. Her kan du også ændre, hvilke informationer, der vises over hver
operation.
Opret nyt view
For at oprette et nyt view tryk Kopier. Nu kan du navngive det.
Efterfølgende kan du vælge ønskede ressourcer i viewet ved at tilføje/fjerne flueben ved Vis.
Du kan også ændre rækkefølgen på ressourcevisningen ved hjælp af piletasterne til højre i
vinduet.
Et flueben i Tilpas linjer gør, at operationer, der overlapper hinanden, vises parallelt i
Gantt-kortet.
Operations-tekst
I vinduet View egenskaber kan du trykke på View layouts Rediger-knappen.
Her kan du fjerne/tilføje de fleste informationer (ved hjælpe af pilene i midten), der
findes i ROB-EX. Rækkefølgen af tekstvisningen kan du ændre ved hjælp af piletasterne til højre.
Ønsker du fri tekst evt. i form af tegn ( -, /, ) vælger du Andet og Indtastning.
Herefter kan du indtaste den ønskede tekst.
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Rapporter
Vælg Filer → Print HTML Rapport
Der findes en del standardrapporter i ROB-EX, som du kan se i en
standardbrowser, gemme på en server eller printe ud.
Vælg den ønskede rapporttype.
Vælg perioden for visningen med en start- og slutdato.
Herefter kan du søge efter forskellige kriterier for at
begrænse rapporten efter behov.
Under Filtrer yderligere kan du vælge oprettede views for at begrænse, hvilke ressourcer, der skal udskrives i rapporten.
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Fritekstinformation
Fritekstinformation kan indtastes på flere niveauer.
Du kan se denne information ved at flytte musen hen over en operation i Gantt-kortet.
Teksten vises i en boks, som på billedet til højre.
På standardruter
Du kan indtaste tekst på operationer på standardruter, så den tekst, der hører til operationen i ruten, kommer
frem, hver gang denne rute anvendes. Det gør du under Rediger → Ruter, her vælger du ruten og den operation,
teksten hører til.
Pr. ordre
Du kan også indtaste tekstinformation pr. ordre og på operationer, der hører til denne bestemte ordre. Det gør
du via ordrelisten.
Ordre, vises på alle operationer i ordren
Operationer, vises kun på denne operation
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Hjælp og brugermanual
Hjælp → Brugervejledning
I ROB-EX brugermanualen finder du beskrivelser til alle felter,
skærmbilleder og funktioner i programmet. Ved hjælp af
menuen til venstre kan du navigere til de relevante emner.
F1
Når du anvender programmet, kan du med fordel bruge F1
knappen. Brugermanualen åbner med information, som er
relevant for det sted, du befinder dig i programmet.
For yderligere hjælp og vejledning i ROB-EX kontakt os via:
support@rob-ex.com
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Hos ROB-EX A/S 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 A/S har forbedret produktionsplanlægningen i en lang række fremstillingsvirksomheder af
varierende størrelse inden for en bred vifte af brancher.
ROB-EX A/S er en it- og ingeniørvirksomhed. Vi udvikler softwaren ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning og har stor ekspertise inden for digitalisering, planlægning og styring af produktion.
Vi er en international virksomhed og sælger vores løsninger gennem partnere i mange lande.
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