Effektiv planlægning – men hvordan?
Kæmper I med tidskrævende produktionsplanlægning i regneark og ERPsystemer? Pludselige ændringer i ordrerne og masser af om-planlægning?
Flaskehalse? Og krav fra kunderne om lynhurtig levering og præcise
leveringstider, også når det går stærkt?

Bliv afklaret om jeres krav og ønsker til en fremtidig planlægningsløsning med en ROB-EX
workshop. Sammen lægger vi en detaljeret køreplan, hvor alle interessenter, krav og ønsker er
afdækket og afstemt.
Vi arbejder med jeres egne data
Book en workshop med eksperter fra ROB-EX og relevante medarbejdere fra jeres virksomhed,
it-medarbejdere, ERP leverandør og andre interessenter. Vi arbejder aktivt med jeres egne data.
Arbejdet munder ud i en prototype af ROB-EX Scheduler og en rapport. I løbet af workshoppen
udvælges og opsættes ROB-EX’ standardfunktioner efter jeres produktionsmiljø og planlægningsopgave.
Sådan ser jeres planlægning ud lige nu. Dét her er vejen frem …
I workshoppen afdækker vi virksomhedens krav og ønsker til en effektiv planlægningsløsning
sammen med jer. Vi afdækker jeres nuværende situation – især går vi helt tæt på de særligt
svære eller risikable udfordringer - så vi opnår en fælles forståelse for opgaven. Jeres behov
bliver afvejet og udfordret, og vi viser, hvordan ROB-EX kan løse opgaven. I får intern afklaring
af jeres mål og et fælles begrebsapparat for produktionsplanlægningen fremover. Vi når rigtig
langt på workshoppen, der er langt mere effektiv på tidsforbrug og dokumentation i forhold til
en traditionel analyse- og specifikationsproces.
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I får en detaljeret køreplan
Efter workshoppen er I godt klædt på til det videre arbejde med produktionsplanlægning – hele
forarbejdet er gjort. I modtager en præcis køreplan for det videre arbejde, uanset om I vælger at
gå videre med ROB-EX eller ej. Køreplanen er baseret på jeres eget udgangspunkt, og vi opsummerer opgaven, anbefalinger, fordele og en konkret tidsplan for implementeringen.
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Vi definerer en fremtidig planlægningsløsning med jeres egne data
Formålet med workshoppen er at få et overblik over jeres nuværende situation, analysere
jeres ønsker og krav til planlægningen og definere den fremtidige planlægningsløsning.
Derfor arbejder vi med:
Analyse af krav og mål for en ny planlægningsløsning.
Gennemgang af den ønskede arbejdsgang i en ny planlægningsløsning.
Gennemgang af jeres data.
Funktioner i ROB-EX.
Data til og fra ROB-EX.
Demonstration og diskussion af ROB-EX prototypen baseret på virksomhedens data –
undervejs verificeres prototypen, så den afspejler virksomheden.
Efter workshoppen præsenterer vi prototypen for jer sammen med en opsummerende
rapport med løsningsbeskrivelse, anbefaling, investeringsforslag og potentialet for jer.
Workshoppens arbejdsform betyder, at ROB-EX’ standardfunktioner udnyttes bedst
muligt. Dermed minimerer vi behovet for eventuelle tilpasninger og maksimerer jeres
fordele ved en standardløsning.

Typiske dataeksempler er
Produktionsordrer: Nummer, leveringstermin, vare(r), antal, kundenavn, beskrivelse.
Produktionsordrens rute med operationer: Operationsnavn, operationsrækkefølge,
kapacitet eller en fast produktionstid, opstillingstid, kø-tid.
Ressourcer: Personer og/eller maskiner/arbejdscentre.
Ring til Hans Jørgen Lynggaard på 26 36 70 22 – og få en aftale om en workshop.
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