ELASTYCZNE I WYGODNE W OBSŁUDZE

Solutions

OPROGRAMOWANIE DO KOMPLEKSOWEGO

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ERP

Śledzenie pracy
WorkPlan zarządza twoimi zleceniami
(zadaniami) i projektami od początku do
końca.
System automatycznie dołączy wszystkie
potrzebne dokumenty do zlecenia lub
projektu aby w przyszłości można było
szybko do nich wrócić. Z WorkPlan
możesz podejmować skuteczne
decyzje używając bieżących informacji
technicznych i informacji o kosztach aby
zapewnić rentowność w perspektywie
długoterminowej.
• Automatyczne zarządzanie danymi
zleceń
• Uproszczone zarządzanie procesem
sprzedażowym
• Śledzenie w czasie rzeczywistym
aktywności i kosztów
• Centralizacja dokumentacji

Planowanie produkcji
Przygotowując ofertę w WorkPlan możesz
oszacować realny czas realizacji zamówienia
biorąc pod uwagę obciążenie zasobów
maszynowych i pracowników. WorkPlan
pozwala symulować proces z planowaniem
do przodu, jak również z planowaniem
wstecznym. System kontroluje
harmonogram realizacji produkcji
biorąc pod uwagę priorytety zleceń, jak
również dostępność wewnętrznych lub
zewnętrznych zasobów.

i analizę projektów stworzonych w różnych
systemach CAD (SolidWorks, SolidEdge,
Inventor, NX, CATIA, Creo, inne) i CAM
(Edgecam, Visi, Radan, inne). System
pozwala na pełne wykorzystane danych
historycznych i charakterystycznych
kryteriów technicznych dla projektu.
Poszczególne elementu oferty można
automatycznie przekształcić w zamówienie
produkcyjne.
• Linie czasu, zarządzanie relacjami,
kontrola jakości, rzetelny nadzór nad
produkcją
• Automatyzacja i centralizacja danych
• Porównywanie danych w raportach
• Szczegółowe prognozy zysków

Produkcja seryjna
WorkPlan posiada pełna funkcjonalność
dla firm prowadzących produkcje seryjną.
Możesz zaradzać produkcją seryjną na
zamówienie lub na magazyn, rejestrując
wadliwe i odrzucone sztuki lub partie.
System nadzoruje montaż oraz postęp
realizacji zadań bazując na informacji
z poszczególnych etapów produkcji oraz
stanu magazynu wyrobów gotowych.
Możesz zarządzać cyklem życia produktu
od cyklu produkcji poprzez przez
serwis i naprawy po
remonty i recykling.
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Możesz eksportować i importować
zadania do systemów z in nich systemów
planowania i przedstawić wyniki
harmonogramu w MS Excel, MS Project.
• zybkie przeglądanie i analiza
obciążenia pracą
• Optymalizacja zasobów
• Łatwy eksport danych do pakietu
MS Office i innych systemów
zewnętrznych
• Wydajne interfejsy i szczegółowe
planowanie

Zapytania ofertowe
WorkPlan pozwoli na szybkie i precyzyjne
przygotowanie kalkulacji kosztowych na
potrzeby oferty. Możesz korzystać z arkuszy
kalkulacyjnych Excel lub zaawansowanych
informacji z otrzymanej dokumentacji
CAD. Specjalne narzędzie WorkXplore 3D
pozwala na przeglądanie

Zakupy i gospodarka magazynowa
WorkPlan pozwala na pełna kontrole
stanów magazynowych zarówno
półfabrykatów i narzędzi do produkcji jak
i stanów magazynowych wyrobów
gotowych. System tworzy arkusze
niezgodności. Kontroluje powody
powstania braków. Śledzi wszelkie działania
związane z naprawami. Specjalne narzędzia
pozwalają na spełnienia standardów norm
ISO. System pomaga oceniać dostawców
oraz jakość produkcji. Możesz zarządzać
serwisem przyrządów pomiarowych
i dystrybuować dokumenty związane
z jakością (podręcznik jakości, standardy
i inne)
• Import list materiałowych (rzeczywista
oszczędność czasu)
• Uproszczona procedura zakupów
• Automatyczne aktualizacje i raporty
z projektów
• Zarządzanie wieloma magazynami
i identyfikowalność
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Wykresy Gantta w WorkPlan pozwolą
Ci zoptymalizować obciążenie pracy,
wyeliminować wąskie gardła i kontrolować
kluczowe termin.

• Elastyczne zarządzanie produkcją
• Zarządzanie całym cyklem życia
narzędzia.
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zadania dostępne w czasie rzeczywistym,
na każdym etapie realizacji.
• Kluczowe wskaźniki wydajności w czasie
rzeczywistym
• Zoptymalizowana prognoza przepływu
środków pieniężnych
• Śledzenie wydajności dostawców
i podwykonawców
• Spersonalizowany generator raportów

Zarządzanie informacją
WorkPlan przechowuje wszystkie
informacje, dokumenty i pliki w jednym
miejscu, a inteligentny menadżer plików
automatycznie tworzy struktury
domyślnych katalogów dla każdej z twoich
ofert czy zleceń.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie wynikami

WorkPlan pozwala lepiej zrozumieć
i kontrolować wyniki firmy w czasie
rzeczywistym. Możesz zdefiniować
niestandardową listę kluczowych
wskaźników i monitorować wydajność
wielu zmiennych, np. liczbę wysłanych ofert
w danym okresie, stopień wykorzystania
maszyn lub absencji pracowników.
• lastyczność i informacja w czasie
rzeczywistym
• tały podgląd i kontrola funkcjonowania
maszyn.
• Informacja o zasobach w czasie
rzeczywistym.
• Bezpośredni interfejs do systemu
płacowego.

WorkPlan pozwala lepiej zrozumieć
i kontrolować wyniki firmy w czasie
rzeczywistym. Możesz zdefiniować
niestandardową listę kluczowych
wskaźników i je monitorować.
WorkPlan w pełni kontroluje przepływ
środków pieniężnych w firmie. System
prognozuje zapotrzebowania
finansowe na utrzymanie produkcji
oraz wpływy środków z realizowanych
projektów oraz produkcji. System
dostarcza danych na wiele tygodni
do przodu. Pełne dane techniczne
i finansowe dla każdego projektu czy

Zarządzanie jakością
Moduł zarządzania jakością w WorkPlan
pozwala rejestrować czas i koszty związane
z ubytkami czy odrzutami, arkusze
niezgodności, powody powstania braków,
działania naprawcze i specjalne wymagania,
wszystko to w celu spełnienia standardów
według norm ISO.
Pomorze to oceniać dostawców i jakość
produktów umożliwiając stałą poprawę.
W tym module możesz zarządzać serwisem
przyrządów pomiarowych
i rozpowszechniać dokumenty związane
z jakością (podręcznik jakości, standardy
i inne)
• Analizy i kalkulacje związane z brakami
• Klasyfikacja i ocena dostawców
• Funkcje umożliwiające ciągłe
doskonalenie działalności.
• Certyfikowane narzędzia
wsparcia jakości

Rzeszów
Wroclaw
Poznan

ul. Ostrowskiego 30
ul. Malwowa 54

www.verashape.com

tel.: +48 17 853 00 62
tel.: +48 71 333 24 26
tel.: +48 61 830 42 37

Widoczność danych uzależniona jest
od poziomu uprawnień użytkownika.
Z jednego miejsca można udostępniać
informacje na rożnym poziomie różnym
grupom, w zależności od potrzeb.
• Przechowywanie dokumentów w jednym
miejscu
• Śledzenie i rejestrowanie wszystkich
zmian w projektach lub zadaniach
• Szybkie wyszukiwanie wszystkich
informacji powiązanych z zakończonymi
projektami czy zadaniami
• Informacje prezentowane odpowiednim
osobom w odpowiednim czasie

CRM
WorkPlan pozwala zarządzać szansami
sprzedaży, prospektami, kontaktami,
ofertami i zamówieniami sprzedażowymi.
Możesz w łatwy sposób testować i
uruchamiać spersonalizowane kampanie
informacyjne poprzez email, jak również
pocztę tradycyjną. Szanse sprzedaży
mogą być przekonwertowane w oferty
i zamówienia sprzedażowe poprzez
kliknięcie myszą.
WorkPlan zarządza listą działań podjętych
lub planowanych w kontekście każdej
szansy sprzedaży wysyłając przypomnienia
do handlowców i umożliwia planowanie
spotkań z możliwością eksportu do
zewnętrznych kalendarzy.
• Optymalizacja relacji z klientem
• Proste narzędzia komunikacji
• Szybkie, podsumowujące raporty
sprzedażowe
• Powiadomienia poprzez automatyczne
informacje

www.work-plan.pl
biuro@work-plan.pl

