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před zavedením

po zavedení Pracanta

SLEDOVÁNÍ VÝROBY

PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU

SLEDOVÁNÍ PRODUKTIVITY A
EFEKTIVITY

DETAILNÍ VYHODNOCOVÁNÍ
ZAKÁZEK

KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ

EVIDENCE SKLADŮ

PRACANT JE SYSTÉM PRO AUTOMATIZOVANÝ SBĚR DAT Z VÝROBY A NÁSLEDNÉ
VYHODNOCOVÁNÍ. UMOŽŇUJE JEDNODUŠE OPTIMALIZOVAT VEŠKERÉ VÝROBNÍ PROCESY
A ZKRACUJE DOBU NUTNÉ ADMINISTRATIVY NA NEZBY TNÉ MINIMUM.

Automatizovaný sběr dat

Identifikace zakázky
pomocí čárových kódů

Do méně prašných prostor
– terminál pro odvádění
operací pouhým dotykem
na obrazovku

Terminál APT1200
– vhodný do průmyslového
prostředí

Přenosný tablet pro THP
pracovníky pro sběr dat a
vyhodnocování

Mobilní terminál
pro sběr dat mimo
provozovnu, například
na montážích.Vhodný i
do skladu.

SW terminál pro
sběr dat pracovníků
na počítači

Okamžitý výstup pro management

Okamžité výstupy dat

Mobilní plánování kapacit

Popis modulů systému PRACANT
Načtená data
Nahrazuje pracovní deník a zobrazuje veškerá
načtená data. Lze zde dohledávat informace
o zaměstnancích, zakázkách i operacích. Za
pomoci filtrů je možné dohledat veškeré
informace o chodu firmy.

Vpravo se nám zobrazí sečtené informace
– počet hodin, počet vyrobených kusů, plnění
normy (produktivita), hodinové náklady.
Tento modul slouží k dlouhodobé archivaci
dat.

V obrázku vidíme práci p. Brozka na zakázce
Homtas za období 1.1.2011 – 29.1.2011.

Popis modulů

Přehled zakázek
Plánování kapacit
Aplikace plánování obsahuje plnohodnotné
kapacitní plánování pracovních jednotek.

(nemožnost stihnout zakázku v termínu,
chybějící volné kapacity stroje atd.).

Umožňuje efektivně a pružně plánovat
výrobu. Zároveň upozorňuje na možné kolize

Vytíženosti strojů
Tento modul umožňuje sledovat vytíženost
jednotlivých strojů za vybrané období.

Systém hlídá plnění plánů
V reálném čase vidíte, jak se daří plnit předpokládané časy na rozpracované zakázce a jaká je již
aktuální odpracovaná cena. Tyto přehledy umožňují vyhodnocovat produktivitu jednotlivých
zakázek a pracovníků.

Docházka je jedním z modulů systému
Na základě sběru dat z dílny systém vyhodnocuje docházku zaměstnanců.

Přehled zakázek
Přehled zakázek poskytuje komplexní informace o zakázce na základě automatizovaného
sběru dat – ihned vidíme, kolik je odpracováno, jak se plní přepokládaný čas, jaká je cena
práce a jaký je skutečný zisk. Zakázky oranžovou barvou mají překročený předpokládaný čas.
Nastavení barev je volitelné.

Porovnání aktuálně vydaného materiálu s předpokladem
Systém online hlídá množství vydaného materiálu na zakázku. Modře vidíme materiál,
kde byl vydán předpoklad. Červeně vidíme materiál, který má větší množství vydané, než
předpokládané. Zeleně pak je ten materiál, který není vydán úplně. Tedy vydané množství je
menší než předpokládané.

Výkazy
Systém počítá přesné náklady na zakázku, je schopný ohlídat chod celé firmy.

Systém dává ucelený přehled o práci zaměstnanců
Papírové výkazy jsou minulostí a pokud něco potřebujete dohledat, máte informace na
dosah ruky. Vidíte od kdy do kdy operace trvala, kolik kusů bylo vyrobeno, na jaké zakázce se
pracovalo, jaké operace byly odvedeny.

Rozpracovaná výroba
Rozpracovaná výroba je v systému PRACANT zastoupena tiskovou sestavou, kterou je možné
tisknout z modulu výkazy. Zobrazuje odpracovaný čas za vybrané rozmezí, cena odvedené
práce a cenu vyskladněného materiálu.

Sledování režií
Systém na několik kliknutí poskytuje informace o čase stráveném režiemi a čase stráveném
prací na zakázkách (vše za vybrané období).

Tisk čárových kódů a samolepek
- možnost vytvoření vlastních štítků
- možnost tisku ČK z jiných systémů
- levná termotransferová tiskárna čárového kódu
- tisk samolepek

tisk štítků z běžné laserové
tiskárny
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