Management výroby

Konstrukční a výrobní software

Schvalujte projektovou, výrobní a konstrukční
dokumentaci s partnery jednoduše a bezpečně
Společnost TD-IS jsme představili v loňské speciální příloze časopisu Technik, která se zabývala softwarovou
podporou výroby. Pro připomenutí, TD-IS patří mezi lídry
v oblastech PLM/DMS/ERP a CAD/CAM. Řešení implementovaná firmou TD-IS pokrývají potřeby všech
velikostí průmyslových firem, od malých přes
střední až po velké zákazníky. V segmentu průmyslová výroba působí TD-IS již více než 20 let. Je gold partnerem společností Autodesk a Oracle, jejichž portfolio řešení
doplňuje aplikacemi vlastního vývoje, a to zástupci řady
Easy – EasyTechnology, EasyMES, EasyArchiv, EasyPLM,
EasySCM a EasyCAD.
Tak jako výrobci musejí umět pružně
reagovat na vývoj trhu a poptávku po
nových či inovovaných produktech,
tak i IT firmy musí neustále inovovat
a vyvíjet nová řešení a samozřejmě
zkvalitňovat služby.
Seznámíme vás stručně s jednou
z novinek, která byla uvedena na trh
koncem roku 2015.
EasySCM – řešení pro výměnu, připomínkování a schvalování dokumentace s dodavateli a odběrateli
Supply Chain Management obecně
řeší činnosti související s řízením dodavatelského řetězce a jeho optimalizaci.
SCM umožňuje efektivněji reagovat na
požadavky zákazníka a potažmo zkrátit
čas dodávek.
EasySCM řeší výměnu dokumentace mezi dodavatelem a zákazníkem při
vývoji a výrobě. Umožňuje připomín-

kovat a verzovat dokumentaci, uchovává historii změn, zasílá emailové
notifikace.
EasySCM je bezpečné, čistě webové řešení (HTTPS, MD5 otisky dokumentů). Může být integrováno do ERP
a PLM systémů různých dodavatelů.
Referenční zákazník používá ERP BaaN
a Agile PLM.
Každý projekt může mít vlastní
strukturu, lze jej tedy nastavit individuálně pro každého zákazníka či
dodavatele.
Změnové řízení
Změnové řízení podporuje import
dodavatelů z ERP systému, rozesílá
emailové notifikace o změně stavu dokumentu či termínů. Umožňuje vytváření nových verzí dokumentu a navěšení různých událostí.
Dodavatel

Založeno (doplnění popisů,
požadavků, termín dokončení)

Vyžádat data od partnera

Připraveno od partnera
k doplnění dat

Poslat k připomínkování

Po opravení změna stavu –> e-mail PWR

Připomínkování

Poslat HIPovi
na schválení

Zapracovat opravy

Poslat k přepracování

Poslat k přepracování

HIP schvalování

Poslat k přepracování
Poslat k přepracování

Nedostatky v dokumentaci
(Nová verze)

Poslat ke kontrole
zákazníkovi

Požadavek změny
(Nová verze)

Kontrola zákazníkem

Akceptováno –
posláno na orazítkování

Razítkování –
přidání krycího listu

Akceptováno –
odeslán e-mail dodavateli

Bez připomínek
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Dodatečně nalezen problém – odesláno dodavateli
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Připomínkování
Zadávat připomínky je možné jak za
jednotlivce, tak za oddělení a lze je vložit jak ve formě textu, tak v souboru.
Umožňuje automatické schvalování/
/odmítnutí a uchovává historii změn.
Master Document list (MDL)
Seznam dokumentace předávané zákazníkovi

Pro každý MDL lze definovat termíny
dodávek, zkombinovat dodavatelskou
s interní dokumentací, nastavit reporty.
Fronta dokumentů
k předání
Centrální bodem EasySCM je sumarizace všech dokumentací určených
k předání zákazníkovi, kam mohou
dokumentace přitéci z různých systé-
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mů (dodavatelské, interní). U vybraných dokumentů lze zvolit akci předat/vrátit s příslušným komentářem.
Pro dokumentaci k předání se před
odesláním vygeneruje předávací protokol se seznamem předávané dokumentace v PDF (transmittal sheet).
Odmítnuté dokumenty se vracejí zpět
do systémů.
Odeslání dokumentu
Exportují se vybraná data (na CD, sdílená složka atd.), dojde k vygenerování
XLS „rozcestníku“ s aktivními odkazy
na soubory. U dokumentů lze před
odesláním vybrat razítko, které se do
PDF vloží jako vodotisk. Adresátovi je
odeslána notifikace o tom, že mu byla
uložena nová dokumentace.
Quality review
Na závěr celého procesu provede zákazník kontrolu kvality dodané doku-

mentace (schválení/odmítnutí). Může
připojit komentáře ve formátovaném
textu nebo přiloženým souborem
a prohlédnout si starší verze.
TD-IS se tradičně účastní průmyslových veletrhů a letos tomu nebude

jinak. Navštivte náš stánek na For
Industry v Praze a na Mezinárodním
strojírenském veletrnu v Brně. V září,
tedy v období mezi výstavami, pořádáme konferenci IT Forum 2016, na
kterou vás srdečně zveme. Představíme tam kompletní portfolio softwaro-

vých řešení určených pro vývoj, konstrukci, simulace, výrobu, obrábění,
správu dokumentů a životního cyklu
výrobku.
www.td-is.cz
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