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Predkalkulacija in ponudba
• Kalkulacija materiala, časa in 

kooperacija
• Ažuriranje ponudb
• Izpis ponudb v vsaj 3 jezikih (SLO, 

ANG,  NEM)
• Izračun predvidenega roka 

izdelave glede na plan proizvodnje
• Pregled ponudb
• Pregled realiziranosti ponudb
• Sledenje  verzijam ponudb 

(1. ponudba, 2. ponudba, …)
• Izdelava načrta (časovno 

spremljanje po fazah)
• Preračun planiranega pokritja 

(RVC)

Naročila kupca
• Ažuriranje naročil
• Izpis potrditve naročila v vsaj 3 

jezikih (SLO, ANG, NEM)
• Kreiranje iz ponudbe
• Analize

Delovni nalog
• Ažuriranje delovnih nalogov
• Kreiranje iz naročila kupca
• Sestavnica (material, polizdelki)
• Tehnološki postopki po sestavnih 

delih
• Koooperacija (kreiranje naročil za 

storitve)
• Razpisna dokumentacija (spremni 

listki, črtne kode, nalepke, 

spremnica, ...)
• Dokumentacija projekta
• Sledenje realiziranosti
• Predkalkulacija in pokalkulacija 

delovega naloga / projekta 

Poročanje
• Poročanje opravljenega dela 

(vmesnik prilagojen delu z 
terminali na dotik - Touchscreen)

• Pregled dovršenosti delovnih 
nalogo

• Delegiranje dnevnega dela
• Poročanje okvar in zastojev

Spremljanje
• Pregled doseganja norm
• Pregled strukture dela
• Pregled nedovršene proizvodnje
• Analiza notranjih zamud
• Analize

Material – povpraševanja
• Kreiranje povpraševanj za 

material
• Ažuriranje dokumentov
• Izpisi in pregledi

Material – naročila
• Naročila materiala
• Kreiranje iz projekta ali ponudbe
• Izpis naročila materiala v 3 jezikih 

(SLO, ANG, NEM)
• Pregled realiziranosti dobave

• Pregled natančnosti dobave

Materialno poslovanje
• Prevzemi materiala
• Izdaje materiala v proizvodnjo
• Prevzem izdelkov
• Odpremnica/dobavnica  izdelkov
• Kartica materiala
• Analize materialnih tokov

Prejete fakture
• Prejete fakture za material
• Prejete fakture za storitve
• Pregled nabavnih cen
• Analize nabave
• Povezava v pokalkulacijo 

delovnega naloga

Prodaja
• Kreiranje fakture  v vsaj treh 

jezikih (SLO, ANG, NEM)
• Pregled realizacije
• Pregledi pokritja po ponudbah
• Analize prodaje
• Povezava z pokalkulacijo 

delovnega nalog (fakturirano / 
nefakturirano, preračun RVC –
pokritja)

Planiranje
• Delovni koledar
• Delovna mesta / stroji
• Grobo planiranje proizvodnje
• Fino planiranje proizvodnje
• Zasedenost kapacitet
• Izračun dokončanja delovnih 

nalogov

Reklamacije
• Reklamacije kupcev
• Podprojekti (delovni nalogi za 

popravila in reklamacije)
• Pokalkulacija delovnih nalogov z 

reklamacijami
• Preračun notranjih izgub zaradi 

reklamacij

Mobilna aplikacija
• Mobilna aplikacija za spremljanje 

proizvodnje
• Nadzor nad zaposlenimi
• Nadzor nad opravljenim delom
• Pregled prijav / odjav 
• Aktivni delovni nalogi v proizvodnji
• Aktivna / Neaktivna delovna mesta

Današnje poslovno  okolje sili gospodarstvo v neusmiljen 
konkurenčni boj.  Kako znižati stroške poslovanja, ob tem pa 
zagotoviti proces nenehne  izboljšave kakovosti svojih izdelkov 
in storitev  je ključno vprašanje, ki si ga danes zastavljajo v 
vsakem proizvodnem podjetju. Izboljšanje funkcije planiranja, 
spremljanja in vodenja proizvodnje zanesljivo vodi k bistveno večji 
produktivnosti in učinkovitosti proizvodnje s tem pa nedvomno 
tudi k večji uspešnosti podjetja.
V procesu doseganja visokih standardov mora vsako proizvodno 
podjetje strmeti k optimiziranju delovnih operacij ter  doseganju 
optimalnega koriščenja časa in ostalih virov (ljudi, strojev, 
materiala, finančnih sredstev). Z uporabo primerne programske 
opreme lahko nedvomno povečate  učinkovitost  vašega podjetja, 
lažje zadovoljite visoka pričakovanja svojih kupcev  in hkrati 
znižate stroške proizvodnje.
Predstavljamo vam programsko opremo, ki je plod našega 
znanja in dolgoletnih izkušenj na področju izdelave informacijskih 
sistemov namenjenih v podporo različnim vrstam proizvodnje. 
Med uporabniki naših rešitev so tudi nekatera najuspešnejša 
proizvodna podjetja v državi.

Informacijska podpora 
vodenju orodjarne

Sistem RISP-SQL orodjarna je mogoče kupiti tudi na obroke. Za več informacij nas lahko 
kontaktirate tudi po telefonu ali elektronski pošti. Vsem našim novim uporabnikom v fazi 
implementacije sistema podarimo dodatnih 20 programerskih ur za prilagoditev sistema 
specifičnim zahtevam.

Veselimo se Vašega poziva in Vas lepo pozdravljamo. Vaš partner za uspeh.

»RISP-SQL 
ORODJARNA«

VODENJE 
ORODJARNE

FUNKCIJSKI POPIS OSNOVNE PLATFORME INFORMACIJSKEGA SISTEMa

UČINKOVITA INFORMACIJSKA PODPORA VAŠI ORODJARNI.
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• Zasnova in konstrukcija orodja
• Tehnološka priprava dela
• Nabava potrebnega materiala 
• Planiranje, spremljanje in obračun proizvodnje
• Montaža
• Preizkus in predaja orodja končnemu kupcu

Modularna zasnova sistema RISP-SQL orodjarna  omogoča uporabniku postopno  graditev 
proizvodnjega informacijskega sistema, poljubno širitev sistema in povezavo z obstoječim 
informacijskim sistemom. 

Sistem RISP-SQL orodjarna je sodoben proizvodni informacijski sistem, ki v celoti izkorišča danes 
najsodobnejšo informacijsko tehnologijo (SQL relacijska baza, terminali na dotik, mobilni telefoni,...). 
Osnovna platforma na kateri je zgrajen sistem RISP-SQL orodjarna omogoča enostavno in hitro 
prilagoditev sistema posebnostim proizvodne logike posameznega podjetja.

• Sodobno Informacijsko podporo od zasnove do 
predaje izdelka končnemu kupcu

• Sledljivost surovin, materiala in izdelkov
• Obvadovanje  delovne storilnosti (stimulacija 

delavcev) 
• Spremljanje realizacije proizvodnje  glede na plan
• Spremljanje aktivnosti v proizvodnji v realnem času
• Analiziranje učinkovitosti proizvodnega procesa
• Lažje obvladovanje ozkih grl proizvodnega procesa
• Optimalno rabo kapacitet, materiala in ostalih virov
• Večjo pretočnost proizvodnje
• Manjšo možnost napak pri načrtovanju proizvodnje

Sistem RISP-SQL orodjarna vam omogoča optimizacijo  proizvodnih delovnih operacij, kakor 
tudi optimalen izkoristek časa in ostalih virov. Proizvodni cikel je hitrejši, vsi potrebni materiali 
pa so lahko vedno pravočasno na ustreznem mestu. Poveča se izkoristek strojev  in obenem 
minimizira vse nepotrebne oz. nepredvidene prekinitve proizvodnega procesa. Vse to 
seveda vodi do bistveno manjših proizvodnih stroškov ob hkratnem povečanju učinkovitosti 
proizvodnje.

ZAKAJ PROGRAMSKA OPREMA »RISP-SQL ORODJARNA«? PROCESNA SHEMA INFORMACIJSKEGA SISTEMA RISP-SQL ORODJARNA

UČINKOVITA INFORMACIJSKA PODPORA VODENJU ORODJARNE.

MOŽNOST POVEZAVE in INTEGRACIJE ...

SODOBEN in PRILAGODLJIV UPORABNIŠKI VMESNIK ...

ZAGOTOVITE SI ...


