WORKPLAN daje Ci kontrolę
Dla producentów, którzy projektują i wytwarzają produkty na zamówienie, WORKPLAN zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do usprawnienia procesów biznesowych i uzyskania kontroli nad halą produkcyjną,
w czasie rzeczywistym.
Klienci przy zamówieniu projektu lub konstrukcji mogą mieć niekonwencjonalne wymagania, których nie
obejmują standardowe systemy ERP, takie jak:
•

Wytwarzanie unikatowych, wysoce
zaawansowanych technicznie produktów

•

Ciągłe iteracje inżynieryjne na etapie wyceny,
projektowania i produkcji

•

Produkcja oparta na zamówieniach

•

Dłuższe czasy projektowania i produkcji

•

Mała wielkość zamówienia, ale wyższa
wartość zamówienia

•

Linie czasu, rozliczanie postępów i płatności
za utrzymanie

•

Produkty specjalnie zaprojektowane zgodnie
z wymaganiami klienta z wykazem materiałów
dla konkretnego zadania

Potrzebujesz rozwiązania do planowania i kontroli produkcji, równie zaawansowanego, jak procesy produkcyjne w Twojej firmie?
Potrzebujesz WORKPLAN.
Odwiedź: work-plan.pl

WORKPLAN pomaga inżynierom składającym zamówienia klientom zarządzać tym dynamicznym
środowiskiem, łącząc całe przedsiębiorstwo. WORKPLAN to wysoce skalowalny pakiet rozwiązań
oprogramowania produkcyjnego, od zarządzania projektami po MES, który umożliwia niestandardowym
producentom automatyzację i zarządzanie procesami, takimi jak:

kalkulacja
kosztów pracy

wyceny

przetwarzanie
zleceń sprzedaży

zakupy

planowanie
produkcji

zarządzanie
zapasami

WORKPLAN zapewnia narzędzia, które pomagają poprawić terminowość dostaw, zarządzanie materiałami,
integralność danych, kontrolę kosztów pracy, raportowanie projektów i planowanie. Kluczowe funkcje
obejmują:
• Zarządzanie z danymi dotyczącymi projektów
i zadań w czasie rzeczywistym

•

Rozliczanie postępów i szacowanie do
zakończenia

• Dokładna kalkulacja kosztów pracy i kontrola
WIP za pomocą ekranów dotykowych w hali
produkcyjnej

•

Interfejs do programu Microsoft Office Project

•

Planowanie wydajności i zasobów

•

Monitorowanie postępu projektu

•

Dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich
danych projektu

•

Migawkowe porównania kosztów
rzeczywistych i planowanych

•

Łatwe zarządzanie wersjami BOM i trasami

• Import BOM z dowolnego pakietu CAD
• Zakup materiałów bezpośrednio do zadania,
projektu lub umowy
• Pełna kontrola zmian technicznych

Po więcej informacji o tym, jak
WORKPLAN może wesprzeć Twój
biznes - odwiedź stronę internetową:
work-plan.pl

O firmie VERASHAPE

About Hexagon

Dysponujemy 30-letnim doświadczeniem we wdrażaniu
zaawansowanych systemów CAD, CAM, CAE – wspomagających
projektowanie i wytwarzanie. Współpracujemy z czołowymi
producentami maszyn i narzędzi.

Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous
solutions. We are putting data to work to boost efficiency,
productivity, and quality across industrial, manufacturing,
infrastructure, safety, and mobility applications.

Dostarczając rozwiązania wspomagające procesy produkcji
przedsiębiorstw o światowej renomie, doskonale znamy
wyzwania, stojące przed współczesnym przemysłem.

Our technologies are shaping urban and production ecosystems
to become increasingly connected and autonomous - ensuring
a scalable, sustainable future. Hexagon’s Manufacturing
Intelligence division provides solutions that utilise data from
design and engineering, production and metrology to make
manufacturing smarter.

Dowiedz się więcej o VERASHAPE na verashape.com
i śledź nas @Verashape

For more information, visit hexagonmi.com
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