Zakázky RON SOFTWARE
Zakázkový systém slouží k evidenci výrobních zakázek, sběru dat z výroby a evidenci pracovních výkonů.
Ve spolupráci s fakturačním a skladovým systémem dává přehled o plnění jednotlivých objednávek a evidenci
skladu materiálu. Po ukončení naskladnění hotových výrobků je možná fakturace a expedice.
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Zakázky Ron software

Ve výrobě jsou umístěny terminály pro sběr dat. Terminál může být určen pro jedno pracoviště nebo u něj
registrují výkony pracovníci z více pracovišť. Každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium pro
práci s terminálem.
Systém nabízí několik variant užívání. Pracovník označuje začátek a konec práce nebo jen konec. Délku práce
je možno měřit od předchozího odvedení nebo ji může pracovník zadávat. Pro zápis událostí se používá skener
čárového kódu, dotyková obrazovka nebo klávesnice.
Evidovaná událost může obsahovat druh činnosti, číslo zakázky, číslo výrobku, počet vyrobených kusů, počet
zmetků, označení pracoviště, výrobní číslo výrobku.

podnikejte s přehledem

MÁME SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen desítkami
zaměstnanců. Implementací v různých oborech dokazujeme
variabilitu a komplexnost našeho řešení (automobilový průmysl,
stavebnictví, energetika, plynárenství, vodohospodářství,
zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa…).
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Vybrané reference
++
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PARS KOMPONENTY
PEGATRON CZECH
RF
SMURFIT KAPPA OBALY ŠTÚROVO
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++ TOWER AUTOMOTIVE
++ TS RUŽOMBEROK
++ UNISTAV PRIEVIDZA

Zakázky
INFORMACE O PRODUKTU

____________________________________________________________
Implementace programu zakázky zajišťuje:
++ přehled o aktuálním průběhu a plnění zakázek na elektronických terminálech přímo ve výrobě
++ lepší možnosti rozvržení prací na pracovištích
++ evidenci prostojů a vytížení pracovníků a pracovišť
++ přehled o produktivitě práce
++ průběžný přehled o materiálu na skladě a potřebě doplnění
zásob pro plánované zakázky
++ snížení administrativní náročnosti
++ lepší přehled o plánované a prováděné práci pro pracovníky
i vedení.

Výhody našeho řešení
++ výběr hardwarových terminálů
pro sběr dat
++ množství rozšiřujícího
příslušenství – scannery čárového
kódu, tiskárny
++ modularita systému
++ maximální propojení hardware
a software
++ množství datových můstků (import
a export dat) na jiné systémy
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Zakázky
INFORMACE O PRODUKTU

____________________________________________________________
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

____________________________________________________________
SOUČÁSTI ZAKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

OBJEDNÁVKY
Modul umožňuje evidovat objednávky zákazníků, ze kterých
jsou generovány výrobní zakázky s výrobními předpisy.

++ Terminály pro sběr dat z výroby, volitelné
příslušenství — scannery čárových kódů, tiskárny…
++ Identifikační média — bezkontaktní karta nebo přívěšek,
klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
++ Software na zpracování zakázek
++ Analýza a implementace požadavků zákazníka
++ Školení uživatelů a administrátorů
++ Implementace propojení do nadřazeného systému
++ Asistence při měsíční uzávěrce

SKLAD
Ze skladu se provádí výdej materiálu na zakázku. Po ukončení
výrobní zakázky jsou naskladněny výrobky, které je možno
fakturovat a expedovat.
REPORT
Statistické výkazy porovnávají ziskovost jednotlivých zakázek
z výroby (spotřebovaný materiál, výkony pracovníků).
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ROZHODUJÍCÍ VLASTNOSTI
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okamžitá informace o aktuálním stavu zakázky
propojení zakázek a skladu
vazby na další naše systémy – docházka a mzdy
Modularita a konfigurovatelnost systému
uživatelský editor sestav a grafů
exporty dat do excelu, pdf a dalších formátů
www.ron.cz
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