سامانه ١٨٤٦٩

فرآورد سازگار

پايه

توضيحات:
در جهان صنعتي امروز ،توليد و مديريت آن به عنوان يك سﻼح رقابتي مطرح مي شود به طوريكه مي توان با برنامه ريزي و كنترل درست توليد از
حداكثر توان ماشين آﻻت و نيروي انساني استفاده نموده با صرف كمترين هزينه و مواد مصرفي بيشترين بهره وري را بدست آوريم.
بنابراين با در دست داشتن درخت محصول ،نوع مواد مصرفي ،انواع فرمول ساخت محصوﻻت ،زمان سنجي توليد و  ...مي توان به راحتي بهاي تمام شده را
كاهش و سودآوري را افزايش دهيم كه اين كار با سيستم جامع توليد اصفهان سازگار به راحتي ميسر است.
كليد ٤١١٤٢

انتقال

فرم ٤٠٨٧٢

تطابق مواد پايه مواد مصرفي در محصول

پايه

فرم ٤٠٨٧٣

نام ماده پايه

پايه

فرم ٤٠٨٧٤

مقدار ﻻزم

پايه

فرم ٤٠٨٧٥

مقدار در مواد

پايه

فرم ٤٠٨٧٦

مغايرت

پايه

فرم ٤٠٨٧٧

نام ماده مصرفي

پايه

فرم ٤٠٩٤٤

ايجاد كاﻻي مصرفي

پايه

فرم ٤٠٩٤٥

ويرايش كاﻻ

پايه

فرم ٤٠٩٤٦

كد كاﻻ

پايه

فرم ٤٠٩٤٧

عنوان كاﻻ

پايه

فرم ٤٠٩٤٩

واحد پايه

پايه
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فرم ٤٠٩٥٠

وضعيت

پايه

فرم ٤٠٩٥١

في استاندارد

پايه

فرم ٤٠٩٥٢

اعشار

پايه

فرم ٤٠٩٥٣

سرگروه

پايه

فرم ٤٠٩٥٤

رقم اعشار

پايه

بخش ١٩٩٨٥

بخش توليد

پايه

فرم ٣١٥٨٥

داشبورد توليد

پايه

توضيحات:
پس از برنامه ريزي هاي پايه و مباني توليد ،مي توان مبادرت به صدور دستور توليد نمود.
در صورت يكپارچگي اين سامانه به سامانه مالي )گنجه و گنجينه سازگار ( كليه فرآيند توليد از مرحله دستور ،ثبت مصارف مواد ،رسيد محصول و گزارش
هاي مربوط به هر دستور توليد و همچنين استنتاج نتايج مالي در اين فرم )پايه داشبورد( قابل ثبت و پيگيري است.
از آنجا كه كنسول مديريتي توليد با استفاده از اين فرم در نظر گرفته شده است ،كليه فرامين و كليدهاي مورد نياز مديريت توليد در اين فرم تعبيه شده
است.
فرم ٣٢٣٤٨

دستور جديد

پايه

توضيحات:
كليه امور مربوط به توليد ،از دستور توليد شروع مي شود .در هر دستور توليد اموري مانند شماره دستور ،تاريخ دستور ،تاريخ شروع ،محصول مورد
دستور ،نوع فرمول ،دستور دهنده و مقدار ﻻزم همراه با برخي اطﻼعات ديگر ثبت مي گردد.
پس از ثبت دستور توليد امور بعدي مانند حواله مواد مصرفي ،گزارش توليد ،رسيد محصول و استنتاج نتايج مالي قابل انجام است.
فرم ١٥٣٠٢١

تهيه نسخه

پايه

توضيحات:
پس از ايجاد دستور توليد بايستي بخش توليد مجوز برداشت از مواد اوليه در ايستگاه هاي مختلف توليد را داشته باشد تا بتوان با مصرف آن
عمليات توليد را انجام دهد.
مواد اوليه قابل برداشت با برگه اي با نام قبض مواد ) (Bill of materialو يا به زبان بومي نسخه مواد شناخته مي شود.
با صدور اين نسخه مقدار قابل مصرف هر ماده مصرفي در هر ايستگاه مشخص شده و كاربر مجاز به برداشت همان مقدار از مواد خواهد بود.
در صورتي كه بخواهيم بخشي از توليد را انجام دهيم )با توجه به مقدار باقي مانده دستور توليد( با تغيير مقدار باقيمانده توليد براي همان مقدار مي توان
نسخه مصرف مواد صادر نمود.
فرم ٣٢٣٤٩

ويرايش دستور

پايه

توضيحات:
در صورت نياز به تغييرات در دستور توليد از اين كليد استفاده مي شود.
محدوديت هاي اين كليد در صورتي است كه :
 - ١اگر گزارش توليد داده شده ،محصول توليد غير قابل ويرايش مي شود وگرنه قابل تغيير است.
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 - ٢در صورت توليد با هر فرمول منتخب ،امكان تغيير فرمول نمي باشد.
 - ٣در صورت توليد ،مقدار دستور را مي توان حداقل به مقدار توليد شده كم كرد و در مورد افزايش آن محدوديتي نيست
فرم ٣٢٠٣٢

گزارش توليد

پايه

فرم ٣٢٠٣٣

مصرف مواد

پايه

فرم ٣٢٠٣٤

پيشرفت كار

پايه

فرم ٣٢٠٣٥

سند مالي

پايه

بخش ١٧٦٧٥

ثبت اطﻼعات پايه فرآورد

پايه

توضيحات:
گروهي از داده ها كه در روال روزمره توليد قابل استفاده هستند تحت عنوان اطﻼعات پايه توليد بايستي در فرم هاي اين بخش تعيين و تعريف
گردند.
فرم ٣١٧١٩

تعريف متصديان توليد

پايه

توضيحات:
در اين فرم انواع سمت هايي كه در روال توليد از ابتدا تا انتها درگير مي شوند همچنين نقش هايي كه جنبه ستادي و لجستيكي دارند قابل تعريف
مي باشند.
فرم ٣١٥٨٤

تعريف گروه محصوﻻت

پايه

توضيحات:
در واحدهاي توليدي عموما محصوﻻت را مي توان از نظر فرآيند توليد يا مواد مصرفي گروه بندي كرد.
اين گروه بندي ما را در ثبت روال ،مواد مصرفي ،جذب ها ،فرمول دهي و  ....محصوﻻت متعدد و مشابه ياري كرده و از انجام عمليات تكراري و هدر دادن
وقت در طراحي و ساختار و سازمان دهي محصوﻻت متنوع جلوگيري مي نمايد.
تعاريف جذب و فرآيند توليد ،ايستگاه ها و جذب هاي مربوطه ،عوامل موثر در ايستگاه ها و ايستگاه هاي مصرف كننده مواد اوليه در فرآيند توليد براي گروه
محصوﻻت تعريف مي گردد ،حتي واحدهاي توليد تك محصولي بايستي مبادرت به تعريف يك گروه محصول نموده تا بتوانند مبادرت به تعريف محصول
توليدي خود نمايند.
اين امكان )تعريف گروه محصوﻻت( توانايي توسعه و تنوع محصوﻻت را به سازمان مي دهد.
فرم ٣١٥٨٢

ساختار سازمان و توليد

پايه

توضيحات:
از آنجا كه سازمان ها براي كنترل هاي مديريتي خود اعم از  :كنترل مراكز هزينه ،كنترل منابع انساني ،كنترل منابع سخت افزاري )گلوگاه هاي
توليد( ،كنترل ظرفيت بخش ها ،كنترل هزينه ها كنترل مواد مصرفي ،كنترل فرآيند تعمير و نگهداري و  .....رويكردها و نيازهاي متنوعي دارند و تحميل يك
روال )هر چند كامﻼ علمي و كاربردي( به سازمان ها منطقي نمي باشد ،در سامانه "توليد سازگار" از ابتدا بايستي به اين امر توجه گردد كه در  ٤سطح
بايستي كليه بخش هاي توليد تا جزيي ترين سطح معرفي گردد.
 - ١بخش ها  :در اين سطح مي توان كليه دوايرِ هم نوع را تعريف نمود .با ايجاد اين گروه بندي مي توان مجموع دواير هم عرض را در قالب يك گزارش
مديريتي مورد ارزيابي قرارداد.
 - ٢دواير  :با تفكيك و تعريف دواير مختلف مي توان مديريت و كنترل موارد مذكور را در هر دايره به سادگي انجام داد.
 - ٣ايستگاه ها  :در هر دايره ،مي توان ايستگاه هاي متعدد را )به تفكيك نوع و ورژن ماشين آﻻت همگن( تعريف نمود.
 ٣ - ١هنگام ثبت مواد مصرفي در جداول ساخت ،ايستگاه هايي قابل انتخاب هستند كه در اين بخش قابليت مصرف مواد براي آنها تعيين شده باشد.
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 ٣ - ٢جذب ها براي ايستگاه ها قابل تعريف و ثبت است) .عمﻼ مقادير جذب براي ماشين ها بوده ولي بعلت تشابه ماشين هاي يك ايستگاه ،ثبت آن در
ايستگاه كفايت مي كند(.
 ٣ - ٣از آنجا كه ماشين آﻻت كامﻼ يكسان و مشابه در هر ايستگاه تعريف مي شوند ،برنامه ريزي تعميرات و نگهداري در ايستگاه ها انجام مي گردد.
 - ٣ - ٤تعيين راندمان هر گروه از ماشين آﻻت در ايستگاه ها صورت مي گيرد.
 - ٤ماشين ها  :كليه ماشين هاي كامﻼ مشابه و يكسان در ايستگاه ها تعريف مي گردند .كاربرد ثبت ماشين ها هنگام گزارش توليد بوده تا بتوان آمار و
اطﻼعات ﻻزم در مورد هر ماشين را داده كاوي نمود.
كليه اطﻼعات مربوط به دسته بندي  ٤گانه باﻻ در اين فرم صورت مي گيرد.
فرم ٣١٦٣٤

جذب ها

پايه

فرم ٣٢٧٨٤

دوره هاي مهارتي مشاغل

پايه

توضيحات:
دوره هاي آموزشي مربوط به هر شغل قابل ثبت در اين فرم است.
اين دوره ها بسته به نوع مشاغل به دو گروه عمومي و اختصاصي تقسيم مي شوند.
دوره هاي عمومي از دسته دوره هايي است كه هر كس بايد از آنها آگاهي داشته باشد و صرفنظر از هر شغلي براي هر يك از پرسنل ﻻزم مي باشد .مانند
سواد فارسي يا انگليسي و . ...
دوره هاي اختصاصي دوره هايي هستند كه در مهارت هر پرسنل براي انجام وظايف محوله اش تاثير داشته و بدون گذراندن اين دوره ها نمي توان آنها را
ماهر دانست.
براي هر دوره اختصاصي دو نمره در نظر گرفته شده ،كه حداقل ميزان آشنايي و حد نهايي را نمايش مي دهد .همچنين هر دوره مي تواند در تعيين ميزان
مهارت كارگر موثر بوده و مجموع امتيازات دوره ها تشكيل دهنده ميزان مهارت كلي يك شاغل است.
دوره هاي طي شده )خاص هر شغل( توسط هر پرسنل در پرونده كارگزيني وي درج مي گردد و در صورت حد نصاب دوره طي شده مي توان هنگام عقد
قرارداد ،شغل مربوطه را به پرسنل منتسب نمود.
كليد ٣٢٨٤٠

مراكز آموزشي برگزاركننده ي اين دوره

پايه

فرم ٣١٥٨١

تعريف جذبها

پايه

فروشي

توضيحات:
در هر سازمان توليدي ،جذب هايي مورد استفاده واقع مي شوند كه هر سازمان مي تواند به نسبت حساسيت خود به موضوعات مختلف آنها را
تعريف نمايد.
هر نوع جذب در چهارچوبه هاي ) نفر ساعت ،هر ساعت ،كيلوات در ساعت ،ليتر در ساعت و  ( ...تعريف مي گردد.
گروه هاي مختلف جذب مي توانند شامل  :نيروي مستقيم انساني ،سربار انساني ،سربار اداري ،انرژي ،استهﻼك ،تعمير و  ......باشند كه بسته به نياز سازمان
قابل تعريف در اين فرم هستند.
در برابر هر گروه جذب مي توان سابقه تغييرات ارزش در دوره هاي مختلف را ثبت نمود
جذب ها قابل ارتباط با ايستگاه هاي تعريف شده بوده ،همچنين مي توان از آنها براي استخراج قيمت تمام شده محصوﻻت توليدي استفاده نمود.
فرم ٣٢٧٢١

كدينگ

پايه

مجوزدار

توضيحات:
فهرست مراكز آموزشي يا افرادي كه در تاييد مهارت پرسنل در دوره هاي مهارتي مورد اعتماد سازمان مي باشند در اين فرم قابل ثبت است.
جهت جلوگيري از تداخل گروه هاي معتمد )افراد  -موسسات آموزشي يا  ( ...امكان دسته بندي آنها در دو سطح تعيين شده است.
فرم ١٧٦٥٦

مديريت محصوﻻت توليدي

پايه

توضيحات:
در اين فرم مي توان مبادرت به تعريف محصوﻻت توليدي هر سازمان نمود و به گونه اي طراحي شده است كه اصلي ترين فرم در برنامه ريزي و
مديريت ساختار توليد در هر سازمان مي باشد .دسترسي به كليه فرم هاي پايه كه در توليد تاثير گذارند از طريق اين فرم ميسر شده و به عنوان داشبورد
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طراحي و برنامه ريزي روال توليد شناخته مي شود.
اين محصوﻻت در دو گروه اصلي مياني ،نهايي ،آني و خدماتي تعريف ،و با توجه به عملكرد هر سازمان قابل تعريف مي باشد.
مهمترين نوع توليد ،محصول نهايي است كه پس از توليد ،قابل فروش در خارج از سازمان مي باشد ولي محصول مياني اغلب براي استفاده در فرآيندهاي
بعدي توليد مورد استفاده قرار مي گيرد .محصول مياني اغلب در مجموعه هايي كه توليد در آنها بصورت مرحله اي مي باشد ،كاربرد دارد .البته يكي از
برترين و مدرن ترين روال توليد "توليد مرحله اي" است كه در آن مي توان عﻼوه بر ايجاد شكست ساختار كار ) ،(WBSقيمت تمام شده هر مرحله و
مديريت فرآيند مراحل توليد را همزمان تحت كنترل درآورد.
فرآيند ثبت يك محصول به شرح زير است.
 - ١ابتدا بايستي گروه محصول تعريف شده باشد )در صورتي كه گروه محصول قبﻼ ايجاد نشده باشد مي توان از كليد مربوطه باﻻي فرم استفاده نمود(
 - ٢براي هر محصول عﻼوه بر تعيين واحد شمارش اصلي )واحد خروج كاﻻ از سازمان( مي توان  ٢واحد شمارش ديگر و ميزان تاثير در واحد اصلي را تعيين
نمود.
 - ٣تعريف انواع فرمول توليد محصول نيز يكي از امكانات ديگر در تهيه محصوﻻت مشابه مي باشد  .در اين حالت كليه فرآيند و مواد مصرفي عمومي
)همگاني( تعريف و سپس مواد مصرفي در فرمول هاي مختلف به صورت مجزا ثبت مي شود.
 - ٤آناليز مواد تشكيل دهنده )آلياژ  ،ارزش غذايي و  ( ...كه در محصول مورد انتظار است تعريف مي گردد .بعد از تعريف مواد مصرفي مي توان از كليد
تطابق مواد پايه ميزان انحراف مواد مصرفي و آناليز مورد انتظار را مشاهده نمود .اين بخش بيشتر در واحدهاي آلياژ سازي ،تهيه جيره ،توليد مواد غذايي و
مانند آنها كاربرد دارد.
پس از ثبت مراحل مقدماتي هر محصول مي توان مبادرت به تهيه درخت محصول ) (BOMنمود .تنها نكته اي كه بايد در نظر داشت اين است كه مواد
مصرفي در جدول ساخت براي ايستگاه هايي كه مصرف كننده مواد هستند قابل ثبت است.
هنگام ثبت محصول بايستي انباري كه محصول پس از توليد به آن تحويل داده مي شود تعيين گردد .همچنين انبار خروج مواد مصرفي نيز هنگام ثبت
درخت محصول مي بايست مشخص شود تا هنگام ثبت گزارش توليد و مصرف مواد ،انبارهايي كه تحت تاثير قرار مي گيرند مشخص باشند.
كليد ٢٠٤٩٦

جديد

پايه

توضيحات:
جهت ايجاد شماره پيگيري جديد از اين كليد استفاده مي شود.
فرم ٤٠٧٩٤

ايجاد

پايه

فرم ٤٠٧٩٥

ويرايش

پايه

فرم ٤٠٧٩٦

آناليز مواد پايه

پايه

فرم ٣١٧٩٥

ويژگيهاي ساختاري مواد

پايه

توضيحات:
موضوع مهمي كه در تهيه هر محصول )بخصوص واحدهاي توليدكننده محصوﻻت آلياژي ،غذايي و  ( ...بايستي به دقت به آن توجه شود،
خصوصيات مورد انتظار از هر محصول با توجه به عناصر تشكيل دهنده )مواد اوليه( آن است .در صورتي كه محصولي با روش هاي مختلف تهيه گردد عناصر
پايه در هر ماده اوليه ،در جمع بندي ممكن است با ويژگي ساختاري مورد انتظار مغايرت داشته باشد.
آگاهي از اين مغايرت مديران توليد را مكلف به استفاده از مواد كمكي و يا خنثي كننده مي نمايد تا ارزش ساختاري استاندارد آن محصول را نتيجه بدهد.
به علت تغيير در عناصر تشكيل دهنده در فرآيند توليد بايستي ميزان عناصر تشكيل دهنده در عناصر پايه با توجه به تغييرات در فرآيند توليد در نظر گرفته
شود و يا ميزان تاثير هريك از مواد پايه در هر ماده اوليه در جدول ديگري اصﻼح تا از نتيجه حاصله از توليد هر محصول اطﻼعات دقيق و كاملي كسب كرد.
در اين فرم مي توان كليه محصوﻻت و مواد اوليه به كاررفته در هر محصول را با توجه به ساختار )مولكولي و عناصر پايه( تعريف و در فرم هاي كمكي ميزان
مغايرت را مشاهده نمود.
فرم ٤٠٧٩٧

كاربر :شادي وكيلي

فرمول ها

پايه
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فرم ٤٠٧٩٨

جدول ساخت

پايه

فرم ٤٠٧٩٩

جذب ها

پايه

فرم ٤٠٨٠٠

تطابق مواد پايه

پايه

فرم ٤٠٨٠١

گروه محصوﻻت

پايه

فرم ٤٠٩٤٢

تعريف مواد مصرفي

پايه

فرم ٤٠٩٤٣

حساب هاي فراگير جذب

پايه

بخش ١٨٨٤٣

گزارش ها

پايه

كاربر :شادي وكيلي
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