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Celovita rešitev je pot do uspeha
.. Povezovanje delovanja vseh oddelkov in enot v strnjeno celoto je ključ do uspeha vsakega podjetja. To pa je glavni cilj ERP (Enterprise
Resource Planning) sistemov. K celovitemu upravljanju z vsemi viri v organizaciji pa lahko pripomorejo le celovite rešitve ..

Za uporabnika je zelo pomembno, da mu ni treba skrbeti za povezovanje različnih sistemov,
prenašanje podatkov med posameznimi programi ali izgubljati časa z usklajevanjem različnih dobaviteljev. ERP sistemi so prav zato idealna rešitev, saj podjetju zagotavljajo načrtovanje
in spremljanje poslovnih procesov in pokrivajo
vse poslovne funkcije. Težava je v tem, da večina
ERP sistemov dejansko podpira samo osnovne
funkcionalnosti. Zahteve podjetij in končnih
kupcev po zagotavljanju učinkovite proizvodnje pa zahtevajo celovite rešitve, predvsem v
zahtevnih proizvodnih podjetjih.
Brez celovitih rešitev morajo naročniki za posamezne funkcionalnosti kupovati različno programsko opremo, zato je smiselno pri izbiri preveriti, ali rešitev omogoča podporo vsemu, kar
podjetje potrebuje.

GoSoft posebno pozornost namenja procesom
v zahtevnih proizvodnih okoljih. Najprej omenimo nadzor nad učinkovitostjo proizvodnje, ki
ga nudi MES (Manufacturing Execution System).
Ta skupaj z modulom za fino planiranje nudi optimalno rešitev planiranja in nadzora serijske
proizvodnje. Potem je tu CRP (Capacity Requirements Planning), ki zagotavlja optimalno izkoriščenost proizvodnih virov ob dovolj veliki dodani vrednosti, kar je pri masovni proizvodnji ključnega pomena. Poleg tega sistem zagotavlja elektronsko komunikacijo po sistemu EDI (Eelectronic Data Interchange), kar je ključno pri naročilih, računih … Sistem izpolnjuje tudi visoke
zahteve z vidika nadzora in kakovosti izdelkov in
predpisov o ukrepih v primeru napak (FMEA –
Failur Mode and Eeffects Analysis, PPAP - Production Part Approval Process). Ob tem se v
podjetju GOinfo zavedajo, da je za zagotavljanje
ustrezne kakovosti zelo pomembno, da so merilne naprave umerjene in vsi postopki ustrezno
evidentirani. Vzdrževanje in ustrezne evidence
so prav tako pomembne pri strojih, orodju in
podobnem.

Sistem spremlja delo po posameznih opravilih,
informira o opravljenem delu in odsotnostih ter
omogoča pregled stroškov posameznega projekta. To mu omogoča zajem informacij iz celotnega ERP sistema. S pomočjo GoSoft prav tako
lahko spremljamo zaloge po serijskih številkah Sistem WMS (Warehouse Management System)
zagotavlja tudi sledljivost izdelkov oziroma paketov, nadgrajen pa je s sledljivostjo skozi proizvodnjo. S celovito rešitvijo je uspeh podjetja
korak bliže končnemu cilju. Več o rešitvah podjetja GOinfo lahko najdete na njihovi spletni
strani www.goinfo.si. 		
(P.R.)

Rešitev za opisane izzive je informacijski sistem
GoSoft. Nudi tako rešitve skladiščnemu poslovanju, podporo nabavi in prodaji, podporo tehnološkim oddelkom in razvoju, načrtovanju materialnih potreb ter podporo računovodstvu in
financam. Poleg tega deluje kot podpora procesom v zahtevnih proizvodnih okoljih. Temelji na
enkratnem interaktivnem vnosu podatkov in
povezavi vseh funkcij v enoviti informacijski sistem, deluje pa na najbolj razširjenih operacijskih
sistemih in lokalnih mrežah za osebne računalnike.
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