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EasyTechnology
Informační systém řízení výroby

Systém, který poroste s Vašimi potřebami.

Charakteristika
Široká konfigurovatelnost předurčuje systém EasyTechnology k nasazení jak v malých, tak i středních
a velkých firmách. Vlastnosti komplexního systému EasyTechnology umožňují, aby v rámci jednoho
systému byly zpracovávány činnosti, které pokrývají všechny oblasti plánování a řízení výroby provozu podniku.
Jednotlivé moduly systému EasyTechnology zachycují ucelený cyklus výroby od obdržení zákazníkovy
poptávky, přes přípravu nabídky, pomocí uložených kalkulací výrobků nebo služeb, vykazování prací
odvedených na zakázce a sledování materiálu, až po kontrolu, expedici a fakturaci. Jednoduše správu
celého obchodního a výrobního cyklu a dalších firemních procesů.
Charakteristické vlastnosti
EasyTechnology umožňuje pokrytí a zpracování následujících činností v jednom systému:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

správa obchodního cyklu od nabídky a poptávky přes projekci/konstrukci, plánování až po výrobu
a marketing
poptávkové řízení včetně správy zákazníků
správa zakázek a souvisejících dodacích listů a faktur
plánování výroby (obchodní a technologické) - optimální využití zdrojů, jako jsou např. kapacity
strojů, lidské zdroje, materiál, v časové ose
technologie čárového kódu pro odvádění výroby, sklady, logistiku, kooperace, docházku
správa nářadí, měřidel a strojů/pracovišť (stavy, vytížení)
řízení životního cyklu všech typů dokumentů, součástí, technologických postupů a operací
integrovaná správa verzí dokumentů, změnové řízení, klasifikace a workflow
integrace s libovolným účetním/ekonomickým systémem

Moduly
Pro marketing, obchod a technickou přípravu výroby
Poptávky

Kalkulace

Nabídky

Zakázky

Účetnictví

Podatelna

CRM

Pro výrobu a kooperace
Plánování

Výroba

Kooperace

Kontrola

CRM

Pro logistiku a skladování
Sklady

Nákup

Výdejna

Expedice

Stroje

Personalistika

CRM

Pro řízení
CRM
Účetnictví

Přehledné a rychlé informace

Výstupy a ovládání
Veškeré výstupy je možno dále zpracovávat, neboť jsou generovány do MS Word nebo MS Excel,
případně je možno je prohlížet internetovým prohlížečem (Explorer, Opera, ...).
Ovládání systému je velmi jednoduché a stejné u všech modulů. Kdo umí ovládat jeden modul, umí
ovládat všechny ostatní, což lze velmi dobře využít při zástupu nepřítomných pracovníků. Tlačítka a
ikony jsou dostatečně velké tak, aby usnadnily obsluhu terminálu ve výrobě.
Certifikace a audit
Řešení EasyTechnology splňuje požadavky pro Vaši certifikaci podle ČSN EN ISO 9001.

Architektura
EasyTechnology je ERP systém firmy TD-IS s.r.o., vytvořený pomocí nejmodernějších technologií MS
Visual Studio (C#) s využitím databází ORACLE nebo MS SQL.
Komponenty vrstvy PLM
• Správa dokumentů
• Správa zakázek
• Konstrukční kusovník
• Technologické postupy
• Zakázkový kusovník

Komponenty vrstvy ERP
• Obchodní případy
• Výrobní kusovník
• Plánování výroby
• Sledování výroby
• Skladové hospodářství
• Předkalkulace
• Fakturace a pokladna
• Personalistika
• CRM a Podatelna

Názory uživatelů
NAFO Strakonice pan Haloun, vedoucí nástrojárny o EasyTechnology:
„Systém EasyTechnology verzi ET1 jsme používali 4 roky. Mezitím se naše nástrojárna rozrostla a
vzrostly také naše požadavky na informační systém. Proto proběhla migrace na EasyTechnology nové
generace „release Next“, která pokrývá tento nárůst zejména v oblasti plánování a manažerských
reportů, při zachování kontinuity dat a dílenských zvyklostí.“
Kontakt
TD-IS, s.r.o.
Sladkovského 43, 326 00 Plzeň, tel.: 377 441 025
tř. T. Bati 3295, 760 01 Zlín, tel.: 577 007 941

www.td-is.cz
info@td-is.cz

