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Exact do obsługi procesów produkcyjnych

Uproszczenie procesów
produkcyjnych
Rozwiązania Exact Globe i Synergy stanowią
rdzeń przedsiębiorstwa, integrując
podstawowe procesy biznesowe
z procesami finansowymi. Możliwość
śledzenia danych do poziomu transakcji
pozwala na ich jeszcze dokładniejsze
monitorowanie. Dzięki prostemu procesowi
wprowadzania i przechowywania danych
można skupić się na tych zadaniach, które
zapewniają firmie wartość dodaną.
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Korzyści

Za pomocą funkcji obliczeniowych można szybko
i łatwo przeprowadzić kalkulację
kosztów produkcji.
Dzięki MRP można zredukować poziom zapasów,
zyskując pewność, że w magazynie znajdują się
tylko te artykuły, które są naprawdę potrzebne.
Odpowiedni wgląd w rzeczywiste koszty
i budżety w porównaniu z oczekiwanymi.
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
produktów dzięki pełnej identyfikowalności
produktu w całym łańcuchu dostaw.
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Wprowadzenie
Klienci przedsiębiorstw z branży produkcyjnej
stale domagają się krótszych terminów dostaw
i unikalnych produktów. Dlatego też skrócenie
czasu realizacji zamówień i zwiększenie
elastyczności produkcji powinno być jednym
z priorytetów każdej firmy produkcyjnej.
Kluczowe znaczenie ma zatem daleko idąca
automatyzacja procesów. Dzięki udanej
digitalizacji hali produkcyjnej, magazynu i
łańcucha produkcyjnego można produkować
szybciej, taniej i z mniejszą liczbą błędów.
Moduły produkcyjne Exact wraz z modułami
finansowymi i logistycznymi tworzą trzon
naszego rozwiązania ERP. Stanowią one
kompleksowe rozwiązanie wspierające
zarówno proces produkcyjny, jak i zakupy,
ofertowanie, zarządzanie magazynem,
sprzedażą i dostawami. Dzięki pełnej integracji
z administracją finansową oraz procesami HRM
i CRM zyskujesz pełny obraz i wgląd w działanie
firmy. Czy potrzebujesz czegoś więcej, aby
osiągnąć sukces?

Exact zapewnia stuprocentową
identyfikowalność materiałów”
Bradford, Heerle
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Zarządzanie artykułami

Nasza produkcja podwoiła
się, a w biurze nadal
pracuje tylko 10 osób”.
Van Wijngaarden

Centralnym elementem wszystkich modułów
produkcyjnych jest zarządzanie artykułami.
Można tworzyć, opracowywać i usuwać artykuły
na jednym ekranie. Każdy artykuł ma swoje
własne dane i cechy, które można zarejestrować
i opracowywać na karcie artykułu. Informacje
o artykułach są podzielone na kilka kategorii
i wyświetlane w zakładkach.

Receptury i zarządzanie
strukturami produkcyjnymi
Państwa receptury i struktury produkcyjne
zawierają materiały, części, składniki i roboczo
oraz maszynogodziny używane w produkcji
wyrobów. W Exact możliwe jest stworzenie dla
jednego wyrobu wielu wersji receptur. Zależnie
od wersji możliwe są różne zależności i przebieg
procesu produkcyjnego.
W połączeniu z analizą kosztów dodatkowych
oraz wielkością partii daje to możliwość
obliczania kosztów wytworzenia i produkcji.
System pozwala na wprowadzenie nielimitowanej
ilości poziomów struktur, „fantomów” oraz
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połączenie z odpowiednimi zasobami, np.
maszynami. Podczas ustawiania procesu
produkcyjnego w strukturach możliwe jest
również zarządzanie zmianami inżynierskimi,
które pozwoli na użycie tylko zaakceptowanej
wersji na produkcji.
Poprzez używanie procesów (operacji), możliwe
jest lepsze przeglądanie struktur produkcyjnych
oraz harmonogramowanie maszyn przy użyciu
narzędzi planistycznych.

Obliczenia
kosztów produkcji
Ceny surowców i materiałów podlegają ciągłym
zmianom, co sprawia, że wliczanie zmieniających
się kosztów w cenę produktu końcowego jest
czasochłonne i często dochodzi do błędów.
Dzięki modułom obliczeniowym, kalkulacji
kosztów produkcji można dokonać szybko i
łatwo.
Istnieje wiele metod wliczania kosztów. Wybór
należy do użytkownika. Podstawą naliczania
cen jest specyfikacja materiałowa, a użytkownik
definiuje metodę obliczeń przy różnych
scenariuszach kosztów produkcji. Określa na

przykład, czy należy uwzględnić narzuty lub
marże, naliczane w oparciu o rzeczywistą cenę
zakupu, czy też koszty produkcji artykułu.
Program uwzględnia również wielkość partii. W
scenariuszach kosztów produkcji określa się, co
odpowiada danej organizacji i stanowi podstawę
do kalkulacji. Obliczenia i proponowana zmiana
kosztów wytworzenia produktu końcowego
są przedstawione w formie zestawienia. Po
sprawdzeniu po prostu wprowadza się zmianę.
W ten sposób użytkownik ma zawsze pełny wgląd
w kalkulację kosztów produkcji, a te zapisane w
systemie są zawsze prawidłowe i aktualne.

Wycena ofert
Gdy klient prosi o ofertę produktu wykonywanego
na zamówienie, zwykle oczekuje szybkiej
odpowiedzi. Tymczasem trudno jest z
góry oszacować koszt produkcji z powodu
specyficznego zestawienia różnych części, a do
tego cena powinna być konkurencyjna. Dzięki
funkcji obliczania ofert dostępnej w rozwiązaniu
Exact można szybko określić koszty produkcji i

uzyskać realistyczną cenę sprzedaży.
Exact oferuje również możliwość utworzenia
specyficznego dla klienta zestawienia pozycji
z oferty lub zamówienia sprzedaży i obliczenia
ceny na tej podstawie. Uzyskana oferta i
wersja specyfikacji materiałowej są zawarte w
utworzonym zamówieniu.

Zarządzanie produkcją
Moduł produkcyjny zapewnia kompleksowy
przegląd aktualnego statusu finansowego
zleceń wykonywanych w fabryce. Można go
monitorować za pomocą pozycji „Praca w toku”.
Podczas procesu produkcyjnego wszystkie
koszty są tymczasowo umieszczane na koncie
bilansowym. Koszty są księgowane na kontach
kosztów dopiero wtedy, gdy produkt jest gotowy.
W ten sposób zyskuje się pewność, że przegląd
kosztów i przychodów jest zawsze prawidłowy.
Pozwala to także na porównanie kosztów z
szacunkami i ceną sprzedaży.
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Exact stanowi trzon
naszej organizacji”.
Gert Leusink, Zuidberg Techniek

Zamówienia specjalne
Podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego,
uwzględnia się informacje ze specyfikacji
materiałowej, w tym dotyczące materiałów i
ich przetwarzania. W niektórych szczególnych
przypadkach wygodnym rozwiązaniem jest
dostosowanie specyfikacji materiałowej w
zamówieniu produkcyjnym, tak aby nie trzeba
było tworzyć nowej.
Możliwe jest również tworzenie automatycznych
zleceń produkcyjnych na wymagane półprodukty
lub podział zamówienia produkcyjnego jednym
kliknięciem przycisku. Jest to przydatne, gdy na
przykład nie ma wystarczającej liczby części, aby
zrealizować całe zamówienie.
Wycena zamówienia
Dzięki funkcji „Zamówienie specjalne” możliwe
jest naliczanie kosztów (dostosowanego)
zlecenia produkcyjnego i uzyskanie wglądu w
przewidywane koszty tego konkretnego zlecenia.
W ten sposób zyskuje się niezbędną kontrolę.

Zlecanie produkcji podwykonawcy
W niektórych przypadkach istnieje konieczność
wykonania działań, do których nie mamy
niezbędnych maszyn, wiedzy lub możliwości.
Wówczas najlepiej jest powierzyć tę pracę innym
podmiotom. Exact oferuje funkcje ułatwiające
zarządzanie tymi procesami. Zadba również
o przeniesienie materiałów niezbędnych do
zleconego przetwarzania.
Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)
Moduł zamówień specjalnych umożliwia
również planowanie optymalnych możliwości
produkcyjnych i uwzględnianie żądanych
terminów dostaw do klienta. Za pomocą
panelu planowania (Visual Scheduler) można
automatycznie planować zlecenia produkcyjne
na podstawie ograniczonych (dostępnych)
zdolności produkcyjnych lub ręcznie
dostosowywać plan dzięki funkcji „przeciągnij
i upuść”. Opcja „co, jeśli” pozwala zobaczyć
skutki zmiany i w razie potrzeby je cofnąć. Panel
planowania umożliwia natychmiastowy wgląd
w potencjalne problemy zakładu i pomaga je
rozwiązać.
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Planowanie
zapotrzebowania
materiałowego (MRP)
Oprócz planowania optymalnego wykorzystania
zasobów fabryki za pomocą funkcji Visual
Scheduler (planowanie zdolności produkcyjnych
lub CRP), Exact oferuje również możliwość
kompleksowego planowania zapotrzebowania
materiałowego (MRP). Funkcja MRP upraszcza
uzupełnianie zapasów. Zapewnia również wiele
scenariuszy obliczeniowych, dzięki czemu można
wybrać scenariusz dopasowany do danej sytuacji.
Funkcja MRP dostarcza także dane dotyczące
zakupu i produkcji — informuje, jakie artykuły
są wymagane, w jakich ilościach i kiedy ma
nastąpić dostawa. Podstawą obliczeń jest plan
sprzedaży (zapotrzebowanie brutto), aktualny
poziom zapasów, czas realizacji, ilości wskazane
w zleceniach itd.
Korzystając z informacji dostępnych dzięki
funkcji MRP, można łatwo tworzyć zamówienia i
zlecenia produkcyjne oraz przekazywać je swoim
dostawcom. Dzięki analizie „pegging” w ramach
MRP pochodzenie obliczonej wartości można

określić na poziomie szczegółowym. Dzięki MRP
można obniżyć poziom zapasów i przechowywać
tylko te artykuły, które są naprawdę potrzebne.
W ten sposób zyskuje się lepszy wgląd i kontrolę
nad stanem magazynowym, a także ilością
dostępną, zamówioną i wymagającą odebrania.

Kody kreskowe
Moduł Barcode programu Exact pozwala na
nadawanie kodów kreskowych artykułom, a
następnie pełną obsługę magazynu przy pomocy
skanerów. Skanowanie kodów kreskowych
umożliwia użytkownikowi i jego klientom
natychmiastowe uzyskanie niezbędnych
informacji o artykułach. To znacznie poprawia
szybkość i dokładność wprowadzania danych.
Można przypisać wiele kodów kreskowych
do jednego artykułu, na przykład dla różnych
jednostek sprzedaży (pudełko, paleta itp.) lub
kont. Niekiedy ten sam artykuł jest dostarczany
przez wielu dostawców, którzy używają różnych
kodów kreskowych. Aby ułatwić sobie pracę,
należy określić jeden standardowy kod kreskowy
dla każdego artykułu.
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Poziom świadczonych
usług wynoszący 99,8%
i tylko 0,006%
rozbieżności w zapasach.
Imponujący wynik.”
Marcel van Buul, Dyrektor BONFIX

Dzięki rozwiązaniu Exact
obniżyliśmy koszty
pracownicze o ponad
milion euro”.
Metos Kitchen Intelligence

Można zagwarantować zgodność kodów
kreskowych z normami GS1 (na przykład w
przypadku produktów wytwarzanych lub
montowanych samodzielnie). Można też
rejestrować kody kreskowe dostarczone
przez dostawcę. Istnieją różne rodzaje kodów
kreskowych, które mogą być używane w Exact
Globe: EAN 8, EAN 13, UPC-A i wewnętrzny kod
kreskowy EAN. Wystarczy wydrukować kody
kreskowe na ważnych dokumentach, takich
jak etykiety artykułów, naklejki potwierdzające
odbiór, zgłoszenia produkcyjne lub listy pobrania.

Koszty rzeczywiste
Roboczogodziny, materiały i praca
zewnętrznych podwykonawców
Koszty produkcji mogą być obliczane na
podstawie specyfikacji materiałowej i innych
kosztów produkcji. Istnieje możliwość ręcznego
lub cyfrowego rejestrowania faktycznie
poniesionych kosztów, takich jak przepracowane
godziny, wykorzystane materiały i czas pracy
maszyn podczas produkcji. Koszty te można
porównać w trakcie produkcji i po jej zakończeniu
z kosztami obliczonymi z góry. Zapewnia to
odpowiedni wgląd w rzeczywiste koszty i budżety
w odniesieniu do wcześniejszych szacunków.
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Rejestracja numeru
seryjnego lub partii
Rozwiązanie umożliwia śledzenie produktów w
łańcuchu. Moduł Serial/Batch pozwala dokładnie
określić, którzy klienci otrzymali dane produkty i
kiedy. Zawiera on informacje dotyczące dostawcy,
który dostarczył dane produkty, a także surowców
i części, z których wyprodukowano dany artykuł.
Oczywiście można też prześledzić operacje i
działania w swoim procesie. Dotyczy to zarówno
procesów produkcyjnych, jak i przesunięcia
zapasów.

Shop Floor Control
Niskie koszty i krótki czas realizacji są warunkiem
zachowania konkurencyjności. Kluczowe
znaczenie ma poprawa efektywności pracy
dzięki ograniczeniu liczby błędów i przypadków
dublowania prac. Osiągnięcie tego wymaga
minimalizacji liczby fizycznych dokumentów
płynących do i z zakładu - na przykład za
pomocą modułu Exact Shop Floor Control.
To doskonałe rozwiązanie pozwala zwiększyć
efektywność i skalę cyfryzacji w zakładzie
produkcyjnym.

Exact Insights
Nasze narzędzie BI, Exact Insights, ułatwia
określenie trendów i wskaźników KPI dla całej
organizacji na podstawie dużych ilości danych.
Kokpit dla firm produkcyjnych zawiera wszystkie
dane liczbowe dotyczące np. kosztów produkcji,
strat materiału i czasu realizacji produkcji. Daje
to możliwość analizy danych w podziale na
wyprodukowany artykuł, rodzaj obróbki lub rodzaj
kosztów.
W ten sposób można uzyskać ważne informacje
na temat rzeczywistych i planowanych kosztów
produkcji. Krótko mówiąc, kokpit produkcyjny
zapewnia narzędzia do dalszego doskonalenia
procesu z myślą o szybszej i bardziej
efektywnej produkcji.
Więcej informacji
www.exact.com/pl/software/exact-insights
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Projekty
Produkcja oparta na projekcie? Żaden problem.
Dzięki Exact można powiązać z projektem
zlecenia produkcyjne, podzlecenia, koszty
zakupu, koszty zewnętrzne, faktycznie
przepracowane godziny i wszystkie inne koszty.
Rozwiązanie umożliwia skuteczne monitorowanie
projektu wraz ze wszystkimi koniecznymi
transakcjami w jednym miejscu i oferuje
szczegółowe raporty. Zapewnia także wgląd w
projekt produkcyjny ze wszystkimi poniesionymi
i przyszłymi kosztami oraz uzyskanymi
przychodami. Krótko mówiąc, umożliwia
dokładne określenie stanu realizacji projektu.

Raporty i kokpity
menedżerskie
Dzięki kokpitom czasu rzeczywistego w Exact
można uzyskać natychmiastowy dostęp do
podstawowych wskaźników firmy. Istnieje
również możliwość tworzenia prostych raportów.
W tym celu wystarczy przeciągnąć pola do
odpowiedniego raportu i zapisać je.
Program Excel jest w pełni zintegrowany z
oprogramowaniem Exact. Raporty można
eksportować do Excela i dostosowywać do
potrzeb użytkownika. Można również skorzystać z
opcji w dodatku add-in do Excela, ułatwiających
tworzenie własnych raportów.

WMS Manufacturing
WMS Manufacturing jest dodatkiem do programu
Exact Globe WMS, umożliwiającym proste i
dokładne rejestrowanie wszystkich przypadków
przesunięcia zapasów do i z hali produkcyjnej za
pomocą ręcznego skanera kodów kreskowych.

Exact Globe
Exact Globe jest podstawą dla naszych rozwiązań
Exact dla Księgowości i Finansów oraz ERP. Z myślą
o nowych klientach opracowaliśmy kompleksowe
rozwiązania, zorientowane na rynek i procesy.
Obecni klienci mogą w łatwy sposób rozszerzyć
oprogramowanie Globe o dodatkowe rozwiązania,
użytkowników i administratorów.
Exact Synergy
Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można zapewnić
optymalną współpracę wszystkich działów
przedsiębiorstwa, co pozwala na zwiększenie
przejrzystości, usprawnienie komunikacji, skrócenie
czasu reakcji, wzrost elastyczności i bardziej wydajną
pracę zespołową. Exact Synergy to rozwiązanie
skalowalne. Można rozpocząć od automatyzacji
jednego lub kilku procesów, a następnie stopniowo
zwiększać zakres wdrożenia.
Omówienie
1 Zarządzanie finansami
2 Procesy logistyczne
3 Procesy produkcyjne
4 Zarządzanie projektami
5 HRM i płace
6 CRM
7 Zarządzanie biznesem
8 Social collaboration
9 Wymiana danych
10 Zgodność z RODO
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Exact inspiruje średnie i duże firmy. One wspierają gospodarkę, a my
im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im sprostać.
Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach biznesowych
naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry przegląd sytuacji
bieżącej i wgląd w przyszłe trendy. W ten sposób pomagamy naszym
klientom na całym świecie.
Exact. Cloud business software.
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