PLANIRANJE
PROIZVODNJE
PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEM
Ustrezno planiranje proizvodnje je proces, ki vpliva na uspešnost poslovanja celotnega
proizvodnega podjetja oz. njegovo učinkovitost. Optimalno planiranje proizvodnih kapacitet,
pravočasna oskrba z materialom, pravočasno lansiranje dokumentacije in priprava preostalih
potrebnih elementov predstavlja zamudno delo slehernega planerja. Uspešnost njegovega
dela pa je med drugim odvisna tudi od kakovostne in zanesljive programske opreme.
Predstavljamo Vam programsko opremo RISP-SQL planer, ki je plod našega znanja in izkušenj
na področju razvoja proizvodnih informacijskih sistemov.
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»RISP-SQL PLANER«
INFORMACIJSKA PODPORA ZA
PLANIRANJE PROIZVODNJE

UČINKOVITA
INFORMACIJSKA PODPORA
VAŠI PROIZVODNJI.
Sistem RISP-SQL planer 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.

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE.

ZAKAJ PROGRAMSKA OPREMA »RISP-SQL PLANER«?

Sistem planiranja RISP-SQL planer vam omogoča optimizacijo proizvodnih
delovnih operacij, kakor tudi optimalen izkoristek časa in ostalih virov. Proizvodni
cikel je hitrejši, vse potrebne surovine in materiali pa so lahko vedno pravočasno
na ustreznem mestu. Poveča se izkoristek strojev in obenem minimizira vse
nepotrebne ali nepredvidene prekinitve proizvodnega procesa. Vse to pa se
končno odraža tudi na bistveno manjših proizvodnih stroških in povečani
učinkovistosti proizvodnje.

SODOBEN UPORABNIŠKI VMESNIK …

Možnost ročnega in avtomatskega prenosa postopkov (operacij) iz kosovnice na
grafično terminsko tablo. Napredni intuitivni grafični vmesnik omogoča naknadno
razvrščanje, prilagajanje, pregledovanje in filtriranje posameznih operacij po
delovnih mestih. Z posameznimi operacijami in postopki na elektronski terminski
tabli upravljamo izključno grafično, ker je to enostavneje in hitrejše.

MOŽNOST INTEGRACIJE …

Programsko opremo RISP-SQL planer se lahko prilagodi specifikam trenutne
proizvodne logike vsakega podjetja. Sistem vmesnika “vhodno/izhodnih” tabel
naročniku omogoča integracijo rešitve z obstoječim poslovnim informacijskim
ERP sistemom. S tem se lahko izognemo menjavi celotnega ERP sistema, sama
implementacija RISP-SQL planer rešitve pa je tako enostavnejša, hitrejša in
bistveno cenejšja.

PREVERITE ZAKAJ
SMO NAJBOLJŠI.

VAŠ PARTNER
ZA USPEH
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Rezervirajte si termin za
brezplačno
predstavitev
sistema in se prepričatje
zakaj je RISP-SQL planer
eden boljših proizvodnih
informacijskih sistemov v
Sloveniji.
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