Produktionsstyring - IT-løsninger til effektivitetsforbedringer

Apps til Microsoft Dynamics 365 Business Central – udviklet til at gøre
produktionsprocesser mere effektive
NAVEKSA ShopFloor

NAVEKSA ItemPlanning

Med NAVEKSA ShopFloor får produktionsplanlæggere og operatører et værktøj til nem
og effektiv produktionsplanlægning af arbejdet
i produktionen samt aktuel status, baseret på
operatørens start- og stopmeldinger.

NAVEKSA ItemPlanning giver medarbejdere i
salg, lager, indkøb og produktion fuldt overblik
over varebeholdinger og forventede fremtidige
beholdninger – og dermed mulighed for at give
slutkunder information om gennemløbstid i
relation til tilbud.

ShopFloor tilbyder: Prioriteret overblik over
planlagte og igangværende ordrer, sekvensstyring, kø-styring, kvalitetsrapportering,
jobtidsregistrering, stregkodescanning-kontrol,
komme/gå samt sporbarhedsstyring, osv.

ItemPlanning tilbyder: ”Hvad nu-hvis” konsekvensvisning når det uventede sker, præcis beregning af
mankosituation med mulighed for direkte ordreoprettelse for hurtig afhjælpning på både varer,
styklister, montagevarer og produktionsordrer.

NAVEKSA MakeToOrder

NAVEKSA CadConnect

NAVEKSA MakeToOrder gør det muligt for produktionsplanlæggere og –operatører at styre
ændringer og genplanlægge
produktionsordrer.

NAVEKSA CadConnect gør det muligt for produktionsingeniører at oprette styklister og procesinformation på basis af data fra et CAD-system,
oprette data manuelt, eller kopiere og ændre
bestående produkter til nye varianter.

MakeToOrder tilbyder: Re-planlægning af
igangværende produktionsordrer med valgfri
forlæns, baglæns eller ”flaskehals”-principper
samt større gennemskuelighed i processen.

CadConnect tilbyder: Modellering, kostpriskalkulation og automatisk oprettelse af data og procesbeskrivelser, maskincentre og montage samt
versionskontrol med sammenligningsfunktion for
Microsoft Dynamics 365 Business Central baseret
på CAD produktdesigndata.

Download NAVEKSA apps fra appsource.microsoft.com
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For planlæggere ...

For operatører ...

NAVEKSA apps til Microsoft Dynamics 365 Business Central tilbyder: …
•
•
•
•
•
•
•

En række løsninger udviklet til produktions- og logistikvirksomheder – til Microsoft
Dynamics 365 Business Central, cloud og on-premise.
Planlægning og overblik over produktionsordrer, deres status og deres fremdrift – i realtid.
Overblik over lager i realtid og frem i tid.
Funktionaliteter der giver mulighed for at give slut-kunder præcise svar angående leveringstid
og mængder.
Sikre løsninger, der er nemme at installere – NAVEKSA apps installeres ”ovenpå” Microsoft
Dynamics Business Central, og ændrer ikke andet software.
Brugervenlige skærmbilleder og mulighed for at tilpasse funktionaliteter til individuelle brugere.
Kort pay-back tid.

Download NAVEKSA ShopFloor, Make-ToOrder, ItemPlanning og CadConnect fra

appsource.microsoft.com

NAVEKSA-løsninger er certificeret af Microsoft.
Dét betyder, at løsningerne er godkendt af Microsoft, og at de
opfylder Microsofts højeste standard for partnerudviklede
software-løsninger.
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