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Wstęp do Microsoft Dynamics 365
Business Central dla produkcji
Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Microsoft Dynamics NAV) to nowoczesny
i kompleksowy system ERP podnoszący efektywność zarządzania wszystkimi obszarami
przedsiębiorstwa, począwszy od finansów, sprzedaży, zakupów, obsługi klienta, aż po serwis
i produkcję. Jest w pełni intuicyjny, prosty w obsłudze i szybki we wdrożeniu.
System ERP obejmuje szereg zaawansowanych i wydajnych narzędzi wspierających
zarządzanie produkcją. W ramach jednego, kompleksowego rozwiązania użytkownik zyskuje
dostęp do wszystkich niezbędnych danych dotyczących zleceń prac, planów
i harmonogramów produkcji oraz śledzenia surowców.
Co więcej, Dynamics 365 Business Central jako nowoczesna platforma biznesowa oferuje
szerokie możliwości skalowania i rozszerzania funkcjonalności o nowe moduły i aplikacje,
ułatwiając jej dostosowanie do specyficznych wymagań branżowych, bez konieczności
ingerencji w kod źródłowy. Korzystając z dodatków i aplikacji dostępnych w Microsoft
AppSource, rozwiązanie można rozbudowywać i dostosowywać do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorstwa.
System oferuje nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika, spójne środowisko pracy,
wbudowane narzędzia do analityki biznesowej i obsługi przepływów pracy, a także
szerokie możliwości integracji. Nabywcy zyskują dostęp do jednej bazy przechowującej
ustandaryzowane dane.
W zależności od potrzeb i wymagań biznesowych, klienci i użytkownicy mogą zdecydować
się na wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Business Central w modelu chmurowym lub
tradycyjnym (on-premises).
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Bogata funkcjonalność
w standardzie
Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie biznesowe
o niespotykanym do tej pory poziomie integracji realizowanych procesów. Korzyści
wynikające z wdrożenia systemu są widoczne już pierwszego dnia po uruchomieniu.
Zarządzanie finansami, działaniami sprzedażowymi, serwisowymi, czy produkcją i serwisem
jest łatwiejsze i szybsze dzięki odpowiednim narzędziom.
Dynamics 365 Business Central dostępny jest w dwóch opcjach licencyjnych – Essentials oraz
Premium.
Licencja użytkownika Dynamics 365 Business Central Essentials obejmuje funkcjonalności
z obszaru:

Finansów

Sprzedaży

Zakupów

CRM

Zasobów
ludzkich

Projektów

Magazynu

Licencja użytkownika Dynamics 365 Business Central Premium obejmuje funkcjonalności
z obszaru:

Business Central
Essentials
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Zarządzanie
finansami

Zarządzanie relacjami
z klientem

Zarządzanie
łańcuchem dostaw

Zarządzanie
projektami

Zasoby ludzkie

Zarządzanie serwisem

Zarządzanie
produkcją

Księga główna
i plan kont

Kontakty

Zamówienia i faktury
sprzedaży / zakupu

Rejestrowanie i śledzenie
zasobów

Rejestracja pracowników

Przedmioty serwisu

BOM, marszruta, zdolności
produkcyjne

Wymiary

Segmentacja kontaktów

Cenniki i rabaty sprzedaży
/ zakupu

Wydajność i dostępność
zasobów

Rejestracja umów

Zlecenia serwisowe

Obsługa zleceń
produkcyjnych

Przetwarzanie płatności

Szanse sprzedaży

Zarządzanie
dostępnością zapasów

Obsługa zleceń
projektowych

Rejestracja kwalifikacji oraz
informacji poufnych

Planowanie i alokacja
zadań

Prognozowanie
zapotrzebowania

Prognoza przepływów
pieniężnych

Oferty sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży
i stanów magazynowych

Zarządzanie budżetami
projektowymi

Ewidencja nieobecności

Gwarancja

Planowanie produkcji

Budżety księgi głównej

Kampanie marketingowe

Obsługa zapasów
pozamagazynowych
i substytutów

Monitorowanie
zaawansowania prac

Rejestrowanie kosztów
pracowników

Zarządzanie umowami
serwisowymi

Funkcjonalność
podwykonawstwa

Rozliczenia
międzyokresowe

Interakcje z kontaktami

Zarządzanie lokalizacjami
magazynowymi oraz
przesunięciami zapasów

Rejestrowanie prac
i zużyć zapasów

Zarządzanie cenami
serwisowymi

Planowanie zdolności
produkcyjnych

Środki trwałe

Integracja
z Dynamics 365 for Sales

Obsługa wydań i przyjęć
oraz pobrań i odłożeń
magazynowych

Rozliczanie projektów

Zarządzanie kontem
bankowym, uzgodnienia
płatności

Obsługa pojemników
magazynowych

Obsługa wielu walut

Zarządzanie kompletacją

Funkcjonalności Dynamics 365
Business Central Essentials

Monitotrowanie
i zarządzanie obciążeniami
roboczymi

Funkcjonalności Dynamics 365
Business Central Premium
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Zarządzanie kompletacją

Niektóre firmy w procesie sprzedaży łączą produkty, które są częścią oferowanego
asortymentu, tworząc zestawy promocyjne lub okolicznościowe (na przykład kosze
świąteczne lub podarunkowe). Firma może też tworzyć zestawy z komponentów w ramach
prostego procesu będącego częścią realizacji zamówienia. W obu przypadkach
kompletacja końcowego produktu odbywa się dopiero po przyjęciu zamówienia.
W odniesieniu do sprzedaży główną zaletą takiego podejścia jest jego elastyczność. Nabywca
określa swoje wymagania i preferencje na etapie składania zamówienia. Firma dostosowuje się
do indywidualnych potrzeb klienta. Z finansowego punktu widzenia, dzięki komplementacji
firma unika konieczności przechowywania asortymentu we wszelkich możliwych
kombinacjach, na które nabywca może zgłosić zapotrzebowanie. W ten sposób ograniczane
są koszty magazynowe.

Kompletacja na zamówienie (ATO)

Wyroby kompletowane i BOM-y kompletacji

Dotyczy asortymentu, który nie podlega magazynowaniu ze względu na konieczność
obniżenia kosztów magazynowania, a także możliwość zgłoszenia przez nabywcę zmian
na etapie rejestracji zamówienia sprzedaży.

Wyrób kompletowany to wyrób podlegający sprzedaży i zawierający zestawienie
komponentów kompletacji (BOM). BOM kompletacji określa komponenty
(materiały oraz zasoby) niezbędne do zestawienia wyrobu.

Kompletacja na magazyn (ATS)

Rezerwacje i śledzenie wyrobu

Dotyczy asortymentu, którego proces kompletacji jest prosty i który ma być odłożony
do magazynu przed sprzedażą. W takim przypadku użytkownicy nie muszą korzystać
z funkcjonalności produkcji.

W trakcie przetwarzania kompletacji na zamówienie program automatycznie tworzy
rezerwację pomiędzy wierszem sprzedaży a skompletowaną ilością powiązanego zlecenia
kompletacji. Utworzona rezerwacja jest również automatycznie rejestrowana w systemie,
w związku z czym osoba przetwarzająca zamówienia nie musi wykonywać żadnych działań.
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Sprzedaż z wykorzystaniem opcji kompletacji na zamówienie
Sprzedaż wyrobów kompletowanych na zamówienie przebiega podobnie do sprzedaży
wyrobów dostarczanych w wyniku procesu produkcji oraz zakupów towarów. Dynamics 365
Business Central wspiera zarządzanie kompletacją dzięki:
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▪▪

użyciu wyrobów kompletowanych w zamówieniach sprzedaży, ofertach sprzedaży
oraz zamówieniach zbiorczych sprzedaży,

▪▪
▪▪

obietnicom dostaw kompletacji na podstawie dostępności komponentów,

▪▪

obsłudze rezerwacji na poziomie wyrobu kompletowanego oraz komponentu
kompletacji oraz pełnej integracji ze sprzedażą, planowaniem oraz magazynowaniem.

łączeniu komponentów oraz wyrobów kompletowanych na zamówienie w jednym
wierszu zamówienia sprzedaży,

ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI
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Zarządzanie produkcją
System Dynamics 365 Business Central umożliwia obsługę środowiska produkcyjnego
dzięki następującym funkcjom:
▪▪

definiowanie i zarządzanie zestawieniami komponentów (BOM), marszrutami
i zdolnościami produkcyjnymi,

▪▪

tworzenie i przetwarzanie zleceń produkcyjnych,

▪▪

tworzenie prognoz dla wyrobów gotowych i komponentów,

▪▪

planowanie produkcji na różnych poziomach:
▪▪ planowanie zamówienia sprzedaży,
▪▪ harmonogram główny produkcji (MPS),
▪▪ planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP).

▪▪

zaawansowane zdolności produkcyjne i funkcjonalność obciążeń roboczych,

▪▪

obsługa podwykonawstwa.

Marszruta
Marszruta określa sekwencję kroków (operacji) wykonywanych w czasie wytwarzania
produktu. Operacje te mogą być realizowane w jednostkach infrastruktury produkcyjnej,
czyli w gnieździe roboczym lub na stanowisku roboczym. Jednostki te dysponują określonymi
zdolnościami produkcyjnymi. Firmy produkcyjne korzystają z marszrut w celu zarządzania
procesami produkcyjnymi. Marszruty umożliwiają:

▪▪
▪▪
▪▪

harmonogramowanie zleceń produkcyjnych,
planowania zdolności produkcyjnych,
wycenę zdolności produkcyjnych.

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)
Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM) to lista komponentów niezbędnych do
wyprodukowania wyrobu lub półproduktu. Lista ta zawiera ich opisy, ilości oraz jednostki
miary.
Komponentem BOM-u może być zakupiony surowiec, wyprodukowany półprodukt,
lub inny BOM produkcyjny.Półprodukty mogą składać się z innych półproduktów i surowców.
BOM produkcyjny nie określa kroków i działań niezbędnych do skompletowania lub
przekształcenia komponentów w wyrób. Zadania te należą do marszruty.
System Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje wydajne i kompleksowe
funkcjonalności wspierające obsługę BOM-ów produkcyjnych. Należą do nich:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
11

obsługa wielopoziomowych BOM-ów ,
obsługa fantomów BOM-u (BOM-u dla półproduktów pozamagazynowych),
śledzenie zmian – wersji BOM-ów,
definicje ilości za pomocą formuł kalkulacji,
możliwość definiowania odpadu,
możliwość definiowania tymczasowych komponentów.
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Obsługa zleceń produkcyjnych
Zlecenie produkcyjne

Zmiany zlecenia produkcyjnego

Zlecenia produkcyjne służą do zarządzania i rozliczania czynności produkcyjnych i zużyć
komponentów. Dostarczają informacji o zapotrzebowaniu na zasoby i komponenty oraz
o dostępności i koszcie wyrobów.

Zlecenie produkcyjne można modyfikować na wiele sposobów. Zmiany mogą dotyczyć
następujących elementów:

Zlecenia produkcyjne mogą zawierać:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

typy i ilości wyrobów planowanych do produkcji,
komponenty niezbędne do wytworzenia wyrobów,
operacje wymagane w technologii produkcji,
gniazda i stanowiska robocze w których przeprowadza się operacje marszruty.

Dzięki zleceniom produkcyjnym możemy:

▪▪

określić zapotrzebowanie na komponenty i zdolności produkcyjne niezbędne
do wytworzenia wyrobów, a także przyszłe ilości wyrobów gotowych,

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

kontrolować i planować operacje produkcyjne,

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

stanu zlecenia produkcyjnego,
wartości daty i godziny,
ilości,
wierszy marszruty,
wierszy komponentów,
substytutów zapasu.

Wprowadzanie zmian w zleceniach produkcyjnych należy zazwyczaj do obowiązków
planistów produkcji, którzy dysponują niezbędnymi danymi produkcyjnymi.

ewidencjonować realne zużycia zasobów i komponentów,
ewidencjonować przestoje i zlecone serwisy,
generować polecenia pobrań komponentów i odłożeń wyrobów na magazyn,
śledzić status produkcji,
śledzić partie lub serie komponentów użytych do produkcji,
nadawać nr partii lub serii wyrobom,
nadawać daty ważności wyrobom,
generować symulacje wyceny wyrobu.

Zlecenia produkcyjne są głównym dokumentem i strukturą danych dzięki której realizujemy
procesy przechodzące przez obszar produkcji w firmie.

12

WPROWADZENIE

ZARZĄDZANIE KOMPLETACJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI

MICROSOFT DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL - MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego

Statusy zlecenia produkcyjnego

Zlecenie produkcyjne przetwarzane jest w procesie produkcji do momentu jego
zakończenia. Na proces ten składają się następujące zadania:

Zleceniu produkcyjnemu można przypisać jeden z pięciu kodów stanu. Stan zlecenia
produkcyjnego określa, w jaki sposób zachowuje się ono w systemie, a także kolejność jego
realizacji. Zmienia się on w miarę postępu jego realizacji od planowania do zwolnienia.
Zlecenie produkcyjne może posiadać następujące statusy:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

utworzenie zlecenia produkcyjnego (planowane, potwierdzone),
umieszczenie w planie (potwierdzone),
uruchomienie zlecenia produkcyjnego (zwolnione),

Symulowane
Przykładowe zlecenia (symulacja zlecenia) wykorzystywane głównie do celów wyceny
i celów ofertowych. Nie mają one wpływu na główny harmonogram produkcji,
planowanie zapotrzebowania materiałowego oraz operacje produkcyjne.

▪▪

Planowane
Określa produkt, który ma zostać wytworzony. Nie stanowi jednak zobowiązania
do jego wyprodukowania. Może zostać utworzone automatycznie na podstawie
zamówienia sprzedaży i określa przewidywany czas rozpoczęcia oraz zakończenia
zlecenia. Podlega edycji oraz ponownemu planowaniu, a także szacuje przyszłe
zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne oraz zapotrzebowanie materiałowe.

▪▪

Potwierdzone
Reprezentuje w harmonogramie planowania przyszłe zadanie do wykonania
w zakładzie produkcyjnym. Można je wygenerować na podstawie planowania,
utworzyć ręcznie lub na podstawie zamówienia sprzedaży. Potwierdzone zlecenie
produkcyjne uwzględnia przyszłe zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne oraz
materiały.

▪▪

Zwolnione
Jest to zlecenie produkcyjne zwolnione do produkcji. Po zwolnieniu zlecenia
produkcyjnego można zaksięgować wyprodukowane ilości oraz zużycie
komponentów. Zwolnienie zlecenia produkcyjnego nie musi jednak oznaczać,
że pobrano materiały lub fizycznie rozpoczęto wykonywanie pierwszej operacji
zadania. Oznacza to, że zlecenie znajduje się na etapie pomiędzy zwolnieniem
a zakończeniem.

▪▪

Zakończone
Dotyczy zlecenia, na którym została zakończona ewidencja, lub którego produkcja
została zatrzymana. W obu przypadkach zlecenie uważa się za zamknięte i nie
podlega ono edycji, dalszej ewidencji oraz usuwaniu. Zakończenie zlecenia
produkcyjnego to ważne zadanie w procesie wyceny wyrobu. Po zakończeniu zlecenia
produkcyjnego można nadal skorygować i uzgodnić wycenę produkcji.

pobranie komponentów z magazynu,
zużycie komponentów wraz z rejestracją operacji marszruty lub niezależnie,
wyprodukowanie produktu,
odłożenie wyrobów gotowych do magazynu,
zakończenie zlecenia produkcyjnego,
raportowanie okresowe.

Rejestrowanie zużycia komponentów, czasu produkcji, wyprodukowanych wyrobów i braków
to kluczowe działania w czasie przetwarzania zlecenia produkcyjnego. Ponieważ firmy
produkcyjne obsługują rozmaite procesy, ważne jest, aby system oferował możliwość
dostosowania ustawień do wielu różnych wymagań produkcyjnych. Dynamics 365 Business
Central zapewnia dużą elastyczność obsługi wielu typów operacji i metod zużyć.
Operacje konfiguruje się w taki sposób, aby można je było rejestrować automatycznie, ręcznie
lub za pomocą obu tych metod. Dane wprowadza się za pomocą dzienników przez komputer
lub urządzenia przenośne.
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Prognozowanie produkcji

Prognoza produkcji
Prognoza to przewidywany poziom produkcji wyrażony w ilości wyrobów
lub/i komponentów w czasie. Prognoz produkcji można tworzyć wiele, odzwierciedlając
różne scenariusze przyszłości. Planista może uwzględniać prognozę w operacji planowania
produkcji, może także wykluczać część prognozy.
Prognozowanie to ważne zadanie dla wielu firm, w szczególności w sytuacji, gdy czas realizacji
produkcji jednego lub kilku produktów jest dłuższy niż oczekiwania dostawy przez nabywców.
Microsoft Dynamics 365 Business Central zawiera wydajne narzędzia umożliwiające
prognozowanie zintegrowane z mechanizmem planowania. Dzięki tym narzędziom
użytkownicy mogą sprawnie i trafnie reagować na zmiany prognozowanego i rzeczywistego
zapotrzebowania.

Rola prognoz w obliczeniach planowania
Prognoza produkcji na wyroby to zapotrzebowanie spodziewane, niepotwierdzone.
Zamówienia sprzedaży reprezentują rzeczywiste zapotrzebowanie. System planując oba
te zapotrzebowania wybiera ilość większą w danym okresie. Tym samym nadchodzące
zamówienia sprzedaży wypełniają, konsumują prognozę.
Utworzone przez planowanie zlecenia produkcyjne są w jasny sposób śledzone co do źródła
zapotrzebowania (zlecenia pod prognozę, zlecenia pod zamówienia. Niezależnie od tego,
czy prognoza jest pesymistyczna czy optymistyczna, najważniejszą rzeczą jest monitorowanie
rzeczywistego zapotrzebowania względem prognozowanego i bieżące reagowanie na
ewentualne niezgodności.
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Planowanie produkcji

W systemie dostępne są trzy opcje planowania produkcji:

▪▪
▪▪
▪▪

planowanie z zamówień sprzedaży,
planowanie zleceń,
arkusz planowania.

Planowanie zamówień sprzedaży
Wiele firm produkujących na zamówienie nie prowadzi magazynu wyrobów gotowych.
Wyroby są produkowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zamówienie sprzedaży.
Model ten stosuje się zwykle w przypadku produktów, które często wymagają modyfikacji.
Funkcja planowania z zamówień sprzedaży obsługuje ten model, umożliwiając utworzenie
zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Planowanie obejmuje również
rezerwację wyprodukowanych ilości na potrzeby zamówienia sprzedaży oraz śledzenie
zamówienia w celu sprawdzenia powiązań pomiędzy sprzedażą, produkcją i magazynem.
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Arkusz planowania
Pozwala na wygenerowanie propozycji zleceń produkcyjnych na wyroby i półprodukty, oraz
zamówień zakupu na surowce. Potrafi także zaplanować przesunięcia między magazynami,
jeżeli takie są niezbędne do zapewnienia dostępności komponentów na produkcji.
Arkusz umożliwia planowanie wyrobów gotowych i towarów do sprzedaż (MPS -Master
Production Schedule) oraz planowanie produkcji półproduktów i zakup surowców (MRP
-Material Requirements Planning). MPS kalkuluje propozycje zleceń produkcyjnych na wyroby
w oparciu o zapotrzebowanie z:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

zamówień sprzedaży,
przesunięć międzymagazynowych,
prognozy produkcji,

MICROSOFT DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL - MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

istniejących dokumentów ze względu na bark pokrycia w obecnym zapotrzebowaniu.
Planista ma możliwość akceptacji propozycji, modyfikacji ich przed akceptacją lub
całkowitego odrzucenia.
Ostatecznym celem planowania jest:

▪▪

wygenerowanie planu produkcji (listy zleceń umieszczonych w okresach
odpowiadającym zapotrzebowaniom),

▪▪

wygenerowanie lub przesłanie do dalszego planowania zamówień zakupu
z odpowiednim wyprzedzeniem,

▪▪
▪▪

wygenerowanie lub przesłanie do dalszego planowania przesunięć magazynowych,
utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów określonego przez parametry
planowania.

parametrów logistycznych wyrobu (np. stan minimalny na magazynie).

MRP kalkuluje propozycje zleceń produkcyjnych, zamówień zakupu i przesunięć
na półprodukty i surowce w oparciu o zapotrzebowanie z:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI

zleceń produkcyjnych istniejących w systemie,
propozycji zleceń produkcyjnych obliczonych przez MPS,
przesunięć międzymagazynowych,
prognozy produkcji na komponenty,
parametrów logistycznych surowca lub półproduktu (np. stan minimalny
na magazynie).

Algorytm planowania obliczając MPS i MRP uwzględnia stany magazynów, oraz ilość
spodziewane na nadchodzących dokumentach. Planowanie odbywa się z dokładnością
do magazynu i określonego przedziału czasu.

Planowanie zleceń
Funkcji planowania zleceń w systemie można użyć do tworzenia zleceń produkcyjnych
bezpośrednio dla różnych typów zapotrzebowania, takich jak zapotrzebowanie z zamówień
sprzedaży, zleceń produkcyjnych, zleceń serwisowych. Jej wykorzystanie jest możliwe
na jednym poziomie BOM-u w danym cyklu obliczania.
Planowanie zleceń tworzy bezpośrednie odpowiedzi na zapotrzebowanie. Powstaje
zapotrzebowanie – wylicza się propozycja spełnienia. Dzięki niemu można również tworzyć
same dokumenty dostaw na pokrycie danego zapotrzebowania.
Proponowane zlecenia dostaw obejmują zamówienia zakupu, zlecenia produkcyjne i zlecenia
kompletacji, jak również przesunięcia magazynowe.

Zapotrzebowania mogą być dowolnie łączone w większe grupy, wywoływane cyklicznie,
korygowane o zaokrągleni wynikające z jednostek miary, etc.
Arkusz planowania generuje propozycje dla planisty zarówno utworzenia brakujących
dokumentów wypełniających zapotrzebowanie, jak i zmianę parametrów istniejących
dokumentów (zmiana ilości lub dat zleceń i zamówień), czy w końcu nawet anulowanie
16
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Zdolności produkcyjne
Warunkiem efektywnego planowania są nie tylko właściwe ustawienia kartotek wyrobów
i komponentów, ale także poprawne zamodelowanie procesów produkcyjnych
i odwzorowanie bazy zasobów produkcyjnych.
Istotnymi elementami mogą tu być występujące maszyny, linie produkcyjne, pracownicy,
specyficzny czas pracy czy sezonowość.

Infrastruktura produkcyjna

Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych

Pierwszym etapem w modelowaniu procesów produkcyjnych jest zdefiniowanie zasobów
zdolnych do wykonywania określonych prac w określonym czasie i z określonym kosztem.
Struktury, które umożliwiają odzwierciedlenie specyfiki to:

Aby określić podstawowy czas dostępny dla gniazd roboczych, należy zdefiniować kalendarz
produkcyjny. System umożliwia definiowanie wielu kalendarzy produkcyjnych i rozliczenie
ich odpowiednio z poszczególnymi gniazdami roboczymi. Oznacza to, że możliwe jest
planowanie operacji dla gniazd roboczych z uwzględnieniem różnych scenariuszy zmian
roboczych. W celu wygenerowania kalendarzy dla poszczególnych gniazd roboczych należy
zdefiniować jego zdolności produkcyjne, wydajność oraz przestoje.

▪▪

Wydziały produkcyjne
Wydziały produkcyjne to najwyższy poziom w hierarchii i jednostki organizacyjne
o dużym zakresie. Pełnią rolę jednostki raportującej (podobnie jak dział produkcji lub
magazynowania) – nie odpowiadają jednak za planowanie prac produkcyjnych.

▪▪

Gniazda robocze
Gniazda robocze to konkretne lokalizacje, w których wykonuje się zlecone prace.
Kartoteki gniazd roboczych zawierają tak istotne informacje jak wydajność,
kalendarz produkcyjny, koszty normatywne, parametry do raportowania czy obsługi
magazynowej.

▪▪
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Stanowiska robocze
Stanowiska robocze to konkretne lokalizacje, w których wykonuje się zlecone prace
w ramach nadrzędnego gniazda roboczego. Stanowiska robocze stanowią najniższy
poziom w hierarchii zdolności produkcyjnych i mogą obejmować następujące
elementy: maszyna, grupa maszyn o takich samych właściwościach, pracownik, grupa
pracowników wykonujących takie same zadanie. Użycie stanowisk roboczych nie jest
obowiązkowe w produkcji.

Nośnik kosztu i zużycia zasobu
Planując i ewidencjonując pracę gniazd lub stanowisk można oprzeć się o jednostkę czasu
(od milisekund do całych dni), lub o ilość wyrobu jaka przechodzi przez zasób alokując
go i ponosząc koszty.
Takie podejście umożliwia stworzenie dowolnych kombinacji i sekwencji zasobów
realizujących rzeczywiste operacje. Koszty normatywne podpięte do jednostki czasu lub
wyrobu na gnieździe roboczym wykorzystywane są do kalkulacji kosztu wyrobu.
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Obciążenia robocze
Tworząc gniazda robocze i stanowiska robocze w Dynamics 365 Business Central, użytkownik
określa zdolności produkcyjne firmy. Tworzenie planu lub harmonogramu dla zlecenia
produkcyjnego polega na zaalokowaniu tych zdolności w odpowiednim czasie, gdy
planowane jest przetwarzanie zlecenia produkcyjnego. Porównując zapotrzebowanie
i zdolności produkcyjne gniazda czy stanowiska roboczego, można zmierzyć jego obciążenie.

Zarządzanie obciążeniem
▪▪

System planuje operacje do wykonania przez dane zasoby produkcyjne niezależnie
od ich obciążenia. Podstawą planu jest jedynie termin realizacji zlecenia i poziom
zajęcia niezbędnych zasobów. W takim przypadku system zaplanuje na przykład
100 godzin prac tygodniowo dla stanowiska, którego zdolności produkcyjne wynoszą
50 godzin. Mimo że stanowisko nie może wykonać przydzielonych prac w określonym
czasie, system będzie planował kolejne prace. Dlatego konieczna jest ingerencja
planisty produkcji, który odpowiednio dostosuje Harmonogram, poprzez rozdzielenie
prac na inne stanowiska lub zwiększenie wydajności (np. zatrudnienie dodatkowych
osób)

W planowaniu produkcji uwzględnia się zazwyczaj dwie sytuacje:
▪▪

Nadmierne obciążenie, które powstaje wskutek powstania nadmiernego
zapotrzebowania w stosunku do zdolności produkcyjnych danej jednostki
infrastruktury produkcyjnej w danym okresie. Oznacza to, że dana jednostka nie może
zakończyć przydzielonej pracy w określonym czasie. Konsekwencją nadmiernego
obciążenia mogą być problemy związane z planowaniem i dostawami.

▪▪

Niedostateczne obciążenie, które powstaje w wyniku zaplanowania niedostatecznej
ilości pracy dla danej jednostki infrastruktury produkcyjnej w danym okresie.
Powoduje ono zmniejszenie produktywności wynikające z niewykorzystania sprzętu
i zasobów ludzkich w dostatecznym zakresie.

Obciążenia przy nieograniczonych zdolnościach produkcyjnych

▪▪

Obciążenia przy ograniczonych zdolnościach produkcyjnych
System planuje operacje do wykonania przez dane zasoby produkcyjne tylko
do określonego procentu ich zdolności produkcyjnych. Można zatem na przykład
określić obciążenie do 90 procent wydajności dla gniazda roboczego. W takiej
sytuacji, gdy zostanie zgłoszone większe obciążenie, system przeniesie
je do wcześniejszego wolnego okresu, aby termin realizacji zawsze był spełniony.
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Obsługa podwykonawstwa
Ze względu na to, że obecnie firmy produkcyjne coraz częściej zlecają wykonanie części prac,
ważne jest, aby wykorzystywane przez nie oprogramowanie w pełni obsługiwało działania
dotyczące podwykonawstwa. Dynamics 365 Business Central ułatwia to dzięki możliwości
integracji ustawień gniazd roboczych, zleceń produkcyjnych oraz zamówień zakupu usług
podwykonawstwa.
Program umożliwia zarządzanie pracami podwykonawców przy pomocy poniżej
wymienionych funkcji:

Gniazda robocze z przypisanymi dostawcami
System umożliwia łączenie gniazd roboczych z dostawcą (podwykonawcą).
Gniazdo robocze można natomiast przypisać do operacji marszruty. Dzięki temu możliwe
jest dołączenie działań podwykonawców do procesu produkcyjnego jako element marszruty.
Koszty podwykonawstwa można przypisywać na poziomie gniazd roboczych lub na poziomie
marszruty.

Arkusz podwykonawcy
Arkusz podwykonawcy używany jest w celu tworzenia automatycznie zamówień zakupu
do podwykonawców. Zamówienia tworzone są do wszystkich zleceń produkcyjnych
zawierających gniazda podwykonawców w marszrutach.

Automatyczne księgowanie zleceń produkcyjnych
Po przyjęcia do magazynu elementu, nad którym podwykonawca pracował, automatycznie
rejestrowana jest operacja w powiązanym zleceniu produkcyjnym.

Koszty podwykonawstwa
Koszty podwykonawstwa można oszacować na podstawie parametrów określonych
w powiązanym gnieździe. Rzeczywiste koszty odłożą się automatycznie na zleceniu
produkcyjnym po zaksięgowaniu faktury zakupu od podwykonawcy.
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Wizualne harmonogramowanie produkcji
Celem tego narzędzia w Microsoft Dynamics 365 Business Central jest umożliwienie
użytkownikom lepszego zrozumienia harmonogramów produkcyjnych oraz
ograniczeń i możliwości w obszarze produkcji. Funkcjonalność VPS (Visual Production
Scheduler) wspomaga zarządzanie zleceniami, operacjami, wyrobami, komponentami
i zasobami. Umożliwia łatwe i szybkie śledzenie terminowości realizacji zobowiązań,
oraz pomaga eliminować konflikty dotyczące przeciążeń zasobów.

Planowanie działań przy pomocy funkcji Przenieś i upuść
Poszczególne operacje można z łatwością planować, przesuwając tylko myszą – poziomo, aby
zmodyfikować daty początkowe lub końcowe, a pionowo, aby przypisać operacje do różnych
stanowisk i gniazd roboczych.

Pełna integracja z Dynamics 365 Business Central

Alternatywne scenariusze

Rozwiązanie VPS zostało całkowicie zintegrowane z Dynamics 365 Business Central stając
się kolejnym dostępnym narzędziem w obszarze produkcji. Taka integracja zapewnia płynną
pracę planisty. Parametry zlecenia są widoczne na wykresie (termin realizacji, ewentualne
przekroczenia, ilości do produkcji, etc.) Klikając w wykres użytkownik jest przenoszony
do odpowiednich kartotek. Przesuwając kursor nad wykresem widzi szczegóły zlecenia
produkcyjnego. Operując zoomem może zwiększać lub zmniejszać okres czasu widoczny
na ekranie.

Pracując z wykresem planista ma możliwość w czasie rzeczywistym tworzenia nowych
harmonogramów, sprawdzania ich wpływu na obciążenie i ostateczne zatwierdzanie całości
poprzez zapis do bazy i uaktualnienie rzeczywistych harmonogramów.

Wizualizacja obciążenia
Oprócz prezentacji graficznej zlecenia i jego operacji na osi czasu, VPS jednocześnie analizuje
obciążenie zasobów. Czerwony kolor na przeciążonych gniazdach zapewni, że planista nie
pominie tej informacji. Dostępny jest także widok zbiorczy obciążenia zasobów w czasie.

Automatyczne planowanie kolejnych i poprzednich operacji
Po zmianie terminu realizacji operacji, będącej częścią zlecenia produkcyjnego, wcześniejsze
i późniejsze operacje mogą być automatycznie przesuwane. Dotyczy to zarówno
sekwencyjnych, jak i równoległych marszrut. Operacje uwzględniają ewentualne czasy
przezbrojeń, działania i przemieszczania czy czekania.

Śledzenie rzeczywistych postępów produkcji
Visual Production Scheduler umożliwia także graficzne śledzenie postępów realizacji zlecenia
poprzez wyświetlanie paska postępu związanego z ilością już wyprodukowaną lub czasem
zużytym na operacji.
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Cosmo Consult | Produkcja procesowa
Cosmo Consult | Produkcja procesowa (w skrócie: cc | produkcja procesowa) to rozwiązanie
stworzone jako rozszerzenie funkcjonalności Dynamics 365 Business Central w zakresie
specyficznych wymagań branży przemysłowej. cc | produkcja procesowa zostało
zaprojektowane z myślą o firmach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych,
produkcją chemiczną czy produkcją farb i lakierów. Rozwiązanie wspomaga procesy
biznesowe, począwszy od laboratorium i R&D, przez kontrolę jakości po produkcję i sprzedaż,
zapewniając jednocześnie pełną integrację z systemem finansowo-księgowym.
cc| produkcja procesowa zawiera zestaw funkcjonalności umożliwiających:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

optymalizacje harmonogramu produkcyjnego,

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

wielopoziomową kalkulacje kosztów wyrobu,

modelownie sekwencji zleceń na „wąskich gardłach” produkcyjnych,
zarządzanie recepturami (mieszanie składników),
tworzenie automatycznych wariantów receptur (np. per wielkość partii, czy lokalizacja
produkcji),
rejestracje zasobów takich jak formy, czy inserty,
produkcje uboczna,
regranulacje – ponowne użycie odpadu,
śledzenie prac w obszarze badań i rozwoju,
tworzenie macierzy przezbrojeń,
przepakowywanie wyrobów,
tworzenie zleceń badań dla kontroli jakości,
planowanie pracowników,
ewidencje zleceń dla działów utrzymania ruchu,
wygodniejsze wykorzystanie standardowych funkcji poprzez nowe widoki
i formularze do rejestracji i wprowadzania danych.

cc | produkcja procesowa zostało opracowane w ścisłej współpracy z firmami przemysłowymi
w oparciu o najlepsze i sprawdzone praktyki. Sprawdza się zarówno w małych
przedsiębiorstwach jak i oddziałach dużych korporacji.
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Elastyczna i precyzyjna kontrola produkcji

Marszruty

Rozwiązanie cc | produkcja procesowa zawiera szereg funkcji, umożliwiających
konfigurowanie specyfikacji wyrobów, receptur, BOM-ów oraz marszrut. Dane produktu
wprowadza się odpowiednio w zależności od wybranej technologii produkcji. Możliwe jest
tworzenie wariantów produkcyjnych z uwzględnieniem wymaganej wielkości partii lub typów
opakowań.

cc | produkcja procesowa, podobnie jak w innych obszarach wzbogaca standardowe
marszruty o dodatkowe możliwości. Oprócz liniowych zależności (1 wyrób = 1 min, 5 wyrobów
= 5 min) jest możliwość zdefiniowania stałych czasów operacji. Jest to przydatne na przykład
w procesach mieszania, gdzie niezależnie od ilości wyrobu należy go zawsze mieszać przez
tyle samo czasu.

Specyfikacje wyrobów

Marszruty w cc|produkcja procesowa można także przypisywać do grup wyrobów lub
warunkować wybór marszruty na zleceniu od tego jakie zlecenie było realizowane wcześniej
na tym samym zasobie.

Funkcjonalność pozwala na zebranie w jednym formularzu wszelkich niezbędnych danych
dotyczących komponentów oraz operacji marszruty. Budując jedną specyfikację użytkownik
ma możliwość przypisać komponenty do operacji odpowiednio umieszczając je w formularzu.
Wstawiając gniada robocze typu sekwencyjnego – do optymalizacji wąskich gardeł, system
automatycznie zrównolegla w marszrucie wszelkie narzędzia wykorzystywane na takich
gniazdach.

Szczegółowe plany i wykresy

BOM-y i Receptury

Aplikacja pozwala na szczegółowe i precyzyjne planowanie działań produkcyjnych na
poziomie zasobów sekwencyjnych. Dzięki dostępnym licznym widokom i zestawieniom
możliwe jest wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych problemów i podjęcie działań
zaradczych.

BOM to lista komponentów ze wskazaną bezwzględną ilością jaką należy zużyć na jednostkę
wyrobu (2 koła, aby zbudować rower).

Na tabelach przestawnych – macierzach planista może oglądać efekt wybranego scenariusza
realizacji produkcji.

Receptura ma o wiele większe możliwości. Składnikami receptury także są komponenty, ale
ich ilość może być podawana jako współczynnik (1 miara mąki, dwie miary mleka), lub jako
procent całości.

Potrzebnych pracowników (do przezbrojeń i do realizacji produkcji), obciążenia zasobów
od wydziału do stanowiska, a wszystkie te dane w dowolnych okresach czasu.
Podobnie dostępność komponentów jest prezentowana w zbiorczej formie arkusza
komponentów, gdzie łatwo się zorientować od kiedy i dla jakiego zlecenia zacznie brakować
wybranych komponentów.

Podczas zatwierdzania receptury jest ona podsumowywana (100%) a współczynniki
poszczególnych komponentów zamieniane na odpowiednie ilości magazynowe.
Zarówno BOM jak i receptura mogą opisywać wyrób w cc|produkcja procesowa.
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Planowanie sekwencji

Kalkulacje

Funkcjonalność Planowania sekwencji jest szczególnie przydatna w planowaniu zasobów
stanowiących „wąskie gardła”. Planista zamiast analizować przebieg zleceń na wszystkich
zasobach, skupia się na tych wybranych. Ułożenie optymalnej sekwencji zleceń na wybranych
gniazdach musi zapewnić możliwość realizacji zlecenia w pozostałych operacjach.

Oprócz funkcjonalności planowania rozwiązanie branżowe cc | produkcja procesowa zawiera
szablony arkuszy kalkulacyjnych, które użytkownik może dostosowywać według własnego
uznania i zapotrzebowania. Można tu np. przeprowadzić wstępną kalkulację w oparciu
o koszty materiałowe, produkcyjne oraz koszty pośrednie bezpośrednio dla wyrobu.

Do pomocy planiście przychodzą specjalne funkcje cc | produkcji procesowej:

Kalkulacje można uruchamiać w odniesieniu do wielkości partii, jaka ma zostać
wyprodukowana, wariantu produkcji, czy jej lokalizacji. Skalkulowane koszty można przypisać
do wyrobu zanim rozpoczniemy jego rzeczywistą produkcję. Dzięki temu możliwa jest
optymalizacja kosztów w zależności od wyrobu, wariantu czy też wykorzystanych zasobów.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

widok układu kolejki zleceń z czasami początku i końca w sekwencji,

▪▪
▪▪

automat kasujący przezbrojenia w podobnych następujących po sobie zleceniach,

▪▪
▪▪

szybkie przejście do widoków dostępności komponentów, czy harmonogramu zleceń,

oznaczenie nowych zleceń jeszcze nie zaplanowanych w sekwencji,
narzędzia do przemieszczania w sekwencji zleceń,
automat, ustawiający sekwencje w oparciu o wybrane parametry (np. wg terminu
realizacji, wg koloru, wg rodzaju formy, wg głównego składnika, etc.),
automat tworzący specjalne zlecenia przezbrojeń jako niezależne operacje
na podstawie macierzy przezbrojeń,
łatwe przenoszenie operacji pomiędzy zasobami.

Zlecenia konserwacji i przezbrojenia
Zlecenia przezbrojenia tworzy się bezpośrednio z macierzy przezbrojenia, zawierającej
kluczowe informacje dotyczące zmian grup wyrobów, poszczególnych wyrobów oraz narzędzi
(np. form). Istnieje możliwość przypisania zarówno zleceń przezbrojenia, jak i konserwacji
do zleceń produkcyjnych lub ich rozdzielenia. System udostępnia również funkcjonalność
umożliwiającą porównanie czasów przezbrojenia dla poszczególnych narzędzi.
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Korzystając z funkcjonalności kalkulacji z dokumentów, użytkownik jest w stanie
zwizualizować oraz zidentyfikować rozbieżności pomiędzy kalkulacją wstępną z normatywów
– przeprowadzaną na etapie planowania – a kalkulacją poprodukcyjną. Zmieniające się
zależności pomiędzy ilością a kosztami jednostkowymi dla większych ilości partii można
przedstawić w formie macierzy za pomocą kalkulacji wielkości partii.
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Zarządzanie partią
Rozwiązanie produkcja procesowa zapewnia ciągłość śledzenia partii, nawet po ich
połączeniu. Informacje o wszystkich przesunięciach, użyciu oraz pochodzeniu partii można
przywołać jednym kliknięciem przycisku. Funkcjonalność śledzenia partii wstecz oraz wprzód
umożliwia podgląd łańcucha produkcji i dostaw, a tym samym zidentyfikowanie odbiorców
danej partii, określenie surowców i ich dostawców. Możliwe także jest, aby wyroby
przejmowały nr partii wybranego komponentu, co jest przydatne, gdy zlecenie produkcyjne
nie zmienia głównego wyrobu a np. tylko jego opakowanie.

Jednostka handlowa, przepakowania
Rozwiązanie umożliwia prowadzenie kilku jednostek handlowych dla jednego wyrobu.
Przy pomocy zleceń przepakowania lub ponownego napełniania (re-filling) można
automatycznie tworzyć nowe jednostki handlowe i przekazywać je do kolejnych działów.
Użytkownikowi udostępnia się również możliwość przypisania dowolnych, zdefiniowanych
wcześniej opakowań oraz pojemników pomocniczych umożliwiających przechowywanie.
W oprogramowaniu zintegrowano również system zarządzania wypożyczonymi pojemnikami,
paletami dzięki któremu możliwe jest śledzenie stanu, obiegu i zapotrzebowania na pojemniki

Statusy partii i jednostek handlowych
Partiom i jednostkom handlowym przypisuje się przy wejściu z produkcji odpowiednio
predefiniowany status. W zależności od koniecznych dalszych kroków, może to być od razu
status partii zwolniony lub zablokowany – do badań, etc. Statusy łączone są także z datą
ważności, jakością wyrobu lub komponentu, albo jego stanem w procesie produkcyjnym lub
magazynowym (kwarantanna).

Automatyczny numer partii
Program może przypisywać numery partii/serii automatycznie zgodnie z wcześniej
określonymi zasadami. Dodatkowo, z poszczególnych partii/serii określonych produktów
można automatycznie tworzyć inne partie w ramach procesu produkcji, uzupełniania
lub pakowania. System zarządzania partiami i numerami seryjnymi zawiera również funkcje
obsługujące proces przepakowywania (napełniania czy na przykład cięcia) wyrobów
gotowych.
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Zarządzanie jakością
System zarządzania jakością jest częścią oprogramowania cc | produkcja procesowa. Każda
firma dba o jakoś swoich wyrobów i usług. System pomaga, aby procesy wymagające kontroli
i oceny miały zapewnione odpowiednie dane. Dział kontroli jakości może pracować na
zleceniach badań i sam tworzyć scenariusze testów czy możliwe wyniki.

Status jakości
Jakość danego komponentu lub wyrobu jest określana statusami, których lista jest tworzonym
w ramach ustawień. Dla poszczególnych statusów określa się procesy w systemie jakie można
wykonywać w ramach tego statusu. Można na przykład zablokować wszelkie procesy –
status „zablokowany”, można pozwolić tylko na przesunięcia – status „do badania”, można
zabronić wysyłki do nabywcy – status „do użytku wew.”, etc. Istnieje możliwość pominięcia
komponentów zablokowanych w kalkulacji dostępności dla zapotrzebowania.

Zlecenia badań
W celu zunifikowania i umożliwienia rejestracji czynności wykonywanych w czasie
przeprowadzania kontroli jakości procesów, wyrobów czy komponentów możliwe jest
tworzenie Zleceń badań.
Użytkownik zarządzający obszarem kontroli jakości tworzy szablony badań składające się
z pytań – pomiarów do wykonania i odpowiedzi – spodziewanych wyników. Wyniki mogą być
opisowe lub skodyfikowane. Wartości wyników można ograniczać limitami, aby łatwiej było
wykryć przypadki skrajne.
Szablony badań służą do tworzenia na ich podstawie już dokumentów roboczych – zleceń
badań. Na zleceniach badań pracownicy produkcyjni, działu kontroli jakości czy magazynu
zaznaczają odpowiedzi. Wynik badania jest podstawą do decyzji – zmiany statusu kontroli
jakości. Zlecenia badań mogą służyć do tworzenia certyfikatów jakości wyrobów, mogą też
być wywoływane w trakcie operacji produkcyjnych, służyć do oceny sprawności zasobów
produkcyjnych, etc.

Ocena dostawcy
Funkcjonalność pozwala na zebranie informacji mających decydujące znaczenie dla obecnej
oraz dalszej współpracy z dostawcami, a także w procesie decyzyjnym, któremu dostawcy
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powierzyć realizacje zamówień. Umożliwia także bieżące monitorowanie jakości dostaw oraz
współpracy. Dostawcy podlegają weryfikacji – przyznaje im się punkty w oparciu o określone
„miękkie” oraz „twarde” kryteria takie jak:

▪▪
▪▪
▪▪

terminowość dostawy,
zgodność ilości dostarczonej z zamówioną,
jakość dostarczonych komponentów / usług.

Kryteria można definiować dla konkretnego dostawcy w poszczególnych kategoriach.
Przyznane punkty stanowią część ogólnej oceny dostawcy.

Zarządzanie narzędziami
Zarządzanie narzędziami może być istotnym procesem dla firm produkcyjnych. Mowa
tu jest o narzędziach, których cechy mogą powodować ograniczeni zdolności produkcyjnych.
Tak jest w przypadku różnego rodzaju form, sztanc, czy dedykowanych pojemników
produkcyjnych. Firma może posiadać wolne zasoby produkcyjne, ale ograniczeniem jest mała
ilość narzędzi lub ich czasowa niedostępność spowodowana na przykład serwisem.
cc | produkcja procesowa pozwala zdefiniować narzędzia oraz ich wykorzystanie w procesie
produkcyjnym.
Narzędzia stanowią element marszruty, w związku z tym system kontroluje ich obciążenie
i pozwala, aby brały udział w procesie planowania. Poszczególne narzędzia oraz informacje
o ich rozmieszczeniu można połączyć z danymi dotyczącymi konieczności ich serwisowania,
maksymalnych przebiegów czy ilości taktów, amortyzacji, etc. Stan narzędzi może być
okresowo badany przy pomocy zleceń badań.

Utrzymanie ruchu
W ramach oprogramowania cc | produkcja procesowa dostępny jest obszar konserwacji –
utrzymania ruchu. Przeznaczony jest do nadzorowania i realizacji zleceń konserwacji, serwisu
i utrzymania ruchu na produkcji. Użytkownicy mogą przygotować szablony konserwacji
i zdefiniować okresy konserwacji. Zlecenia konserwacji są generowane automatycznie
w oparciu o cykle, ale możliwe jest tworzenie niezaplanowanych zadań konserwacji w razie
potrzeby. Plany konserwacji uwzględniają zapotrzebowanie czasowe, materiałowe oraz
konieczność wykorzystania zewnętrznych zasobów. Dzięki dostępnym zestawieniom można
skoordynować okresy przestoju wynikające ze zlecenia konserwacji z planami produkcyjnymi.

WPROWADZENIE

ZARZĄDZANIE KOMPLETACJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI

MICROSOFT DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL - MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

28

WPROWADZENIE

ZARZĄDZANIE KOMPLETACJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Modus Furniture

Firmy produkcyjne z branży meblarskiej posiadają swoją specyfikę. Do przygotowania
najprostszej formy mebla potrzeba kilkadziesiąt różnych części, różniących się normami
technicznymi. Każda wymaga złożenia zamówienia oraz monitorowania procesów, w których
została uwzględniona. Małe firmy meblarskie są w stanie sprawnie kontrolować koszty. Duże
firmy, które produkują seryjnie, bez pomocy specjalistycznego oprogramowania ERP,
nie są w stanie zadbać o prawidłowy monitoring. Ręczne sterowanie procesami
produkcyjnymi może doprowadzić do wydłużenia czasu produkcji (w przypadku złożenia zbyt
małych zamówień) lub nadwyżkami na magazynie (w przypadku przeszacowania).
Oprogramowanie branżowe typu Modus Furniture to zestaw narzędzi opartych na systemie
ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, przeznaczonych dla branży meblarskiej
i stolarskiej. Jest to gotowe rozwiązanie dla firm produkujących pod zamówienie lub projekt.
Zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie produkcji mebli do salonu, mebli kuchennych,
łazienkowych, sypialnych, biurowych, tapicerowanych oraz segmentów wykończeniowych.
Umożliwia efektywne planowanie i kontrolę produkcji z dużą dowolnością definiowania
schematów kosztów.

Najważniejsze funkcjonalności Modus Furniture:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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graficzne zapisy zamówienia i planowanie,
przetwarzanie ofert i zamówień,
generator wariantów – specyficzny dla branży meblarskiej,
śledzenie wersji, cen oraz premii,
wbudowany CRM – system do zarządzania relacjami z klientami,
kontrola marszrut i możliwości kompletacji,
zintegrowany punkt kontroli produkcji,
Business Information Manager (BIM) - zaawansowane prognozy i analizy,
wszystkie standardowe funkcje systemu Dynamics 365 Business Central.
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Modus Furniture – wybrane
funkcjonalności

Planowanie graficzne (sprzedaż)
▪▪
▪▪
▪▪

zintegrowane zarządzanie wariantami (sprzedaż, planowanie, zakupy, produkcja),
na żądanie: zintegrowana graficzna konfiguracja produktu i planowanie przestrzenne,
wielopoziomowe reguły wspierające wprowadzanie zamówień i przetwarzanie danych
sprzedażowych bezpośrednio w BOM-ach i marszrutach (harmonogramy pracy).

Wydania i alokacje
▪▪

mapowanie wszelkich wzorów związanych z klientami i strukturami (także
raportowanie),

▪▪
▪▪
▪▪

możliwość automatycznego dziedziczenia cen, rabatów, warunków płatności,
obliczanie premii,
zarządzanie prawami licencyjnymi i modelami projektów.

Planowanie marszruty
▪▪

kontrola procesów logistycznych w celu zmniejszenia kosztów wydania
i magazynowania wyrobów gotowych,

▪▪

automatyczne powiadomienia za pomocą: EDI, e-mail, fax i korespondencji pocztowej.

Zarządzanie wycofywaniem towarów i reklamacjami
▪▪

usprawnienia i centralizacja procedur związanych z wycofywaniem towarów
i reklamacjami,

▪▪

przejrzyste analizy częstotliwości, kosztów i możliwości poprawy.
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IS Agriware

Przed gospodarstwami hodowli roślin stoi wiele wyzwań. Wyzwania te dotyczą wydajnego
wykorzystania powierzchni, redukcji nakładów pracy, przestrzegania przepisów prawa, a także
zdolności firmy do monitorowania zmieniających się warunków rynkowych i reagowania
na nie. Dlatego szczególne znaczenie ma to, czy firma dysponuje w pełni zintegrowanym
systemem informatycznym, który umożliwia jej śledzenie i kontrolowanie realizowanych
procesów. Korzystając z tego systemu, firma ma dostęp do istotnych informacji, dzięki którym
możliwe jest stymulowanie optymalizacji procesów i rozwoju działalności.
Bazując na standardowym systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central, zaprojektowany
został moduł dodany IS Agriware. Zawiera on pełną funkcjonalność, która umożliwia
wszechstronne zarządzanie procesami, zarówno administracyjno-finansowymi,
jak i procesami specyficznymi dla hodowców roślin. Rozwiązanie IS Agriware obejmuje
wszystkie procesy produkcyjne i administracyjne realizowane w ogrodnictwie.

Uprawy
doniczkowe
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IS Agriware – wybrane funkcjonalności

Planowanie zdolności produkcyjnych, lokalizacji

Zakupy

W zarówno krótko- jak i długoterminowym planowaniu zdolności produkcyjnych/lokalizacji
wykorzystywane są wizualizacje szklarni. Planista ma możliwość monitorowania planów
w trakcie procesu, a tym samym ich korygowania. Dynamics Capacity Planning to jedna
z aplikacji opracowanych przez Indigo. W planowaniu zdolności produkcyjnych aplikacja
uwzględnia liczne czynniki, takie jak wzrost, gatunek czy prace pielęgnacyjne. Umożliwia
również monitorowanie poszczególnych lokalizacji i sekcji, dostarczając bieżących informacji
o ilości roślin w szklarniach. Pozwala także na rejestrowanie roślin i zleceń prac zarówno
z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych.

IS Agriware umożliwia kompletną obsługę procesów w firmie, w tym planowania zakupów
nasion do propagacji i materiałów. Oferty zakupu są generowane automatycznie, a następnie
konwertowane na zamówienia zakupu. W razie potrzeby system sugeruje dodatkowe
zamówienia lub zmiany. Ostateczne zamówienia można porównać z dostawami. Zakupione
towary są obsługiwane w ramach funkcjonalności zarządzania zapasami.

IS Agriware zapewnia wgląd w:

▪▪
▪▪
▪▪

planowanie produkcji,
wykorzystanie powierzchni,
planowanie zasobów.

Przechowywana w centralnej bazie danych historia umożliwia tworzenie statystyk wzrostu
upraw oraz podejmowanie decyzji odnośnie do planowanych działań. System wspomaga
planowanie dostaw, począwszy od tych dotyczących dużych zamówień (dostarczanych nawet
przez kilka ciężarówek) po zamówienia pojedynczych skrzynek, kartonów czy tac.

Sprzedaż
IS Agriware usprawnia procesy sprzedaży, integrując je w ramach jednego systemu. Po
zakończeniu produkcji system generuje oferty załadunku, listy pakunkowe oraz przewozowe,
a także w razie potrzeby dokumenty transportowe dla przewozów zagranicznych. Możliwe
jest również wprowadzanie zaliczek, które są uwzględniane na ostatecznych fakturach.

Dostawy
Warunkiem przekazania partii na magazyn jest zmiana jej stanu na „zakończona”. Partie
zarejestrowane jako zapas mogą być przygotowywane do wysyłki. Planowanie wychodzących
dostaw i tras odbywa się w ramach funkcjonalności Planowanie transportu. Umożliwia ona
również podział zamówienia i przypisanie jego części do różnych tras. Trasy planowane są
elastycznie z uwzględnieniem klasyfikacji wózków.

Aukcje
Oprogramowanie umożliwia również obsługę aukcji z wykorzystaniem protokołów
Floercom. Listy aukcyjne, komunikaty EAB oraz zamówienia są przetwarzane zgodnie z tymi
protokołami.

Fakturowanie
Faktury wystawiane są dla zrealizowanych dostaw. Proces fakturowania jest w pełni
zintegrowany z administracją finansową oraz aukcjami.

Finanse
IS Agriware obejmuje zarządzanie całym procesem finansowym, począwszy od budżetu
po wyciągi bankowe. Dostarcza również informacje o wynikach firmy, dzięki czemu działania
naprawcze podejmowane są z wyprzedzeniem. Dzięki integracji z aplikacją Jet Reports
program generuje wszechstronne raporty i widoki.
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Nowoczesny i przyjazny interfejs
Z nowymi usprawnieniami funkcjonalnymi, przyjaznym interfejsem użytkownika (znanym
z pakietu Microsoft Office 365), funkcjami personalizowanych powiadomień, użytkownicy
Business Central mogą pracować szybciej i sprawniej oraz realizować codzienne zadania
jeszcze skuteczniej.
Z Dynamics 365 Business Central rozpoczniesz pracę natychmiast po uruchomieniu.
W mgnieniu oka możesz zająć się obsługą ofert, zamówień i faktur, a także finalizacją
zakupów, zarządzaniem środkami pieniężnymi i sporządzaniem raportów. Wdrożenie nowego
rozwiązania nie oznacza konieczności wielogodzinnych szkoleń, a także wystąpienia zakłóceń
lub przerw w realizacji kluczowych procesów.
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Dostępny z każdego miejsca, urządzenia, platformy
Na tle konkurencyjnych rozwiązań dostępnych na rynku, Dynamics 365 Business Central
wyróżnia się takim samym zakresem możliwości zarówno dla urządzeń mobilnych,
jak i stacjonarnych. Często zdarza się, że dostarczane przez producentów mobilne wersje
oprogramowania oferują uboższą funkcjonalność. W przypadku Dynamics 365 Business
Central jest jednak inaczej. Użytkownicy mają do dyspozycji te same funkcje i narzędzia,
dostępne dla systemów Windows, iOS oraz Android – nieważne, czy korzystają
z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy smartfona. Przypisane im zadania
realizują w oparciu o spójne i przejrzyste środowisko pracy, przy użyciu wbudowanych
i zaawansowanych funkcji zabezpieczeń.
Dostęp do Business Central jest możliwy poprzez:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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aplikację na komputery stacjonarne z Windows 10,
aplikację na tablety (Windows, Android, iOS),
aplikację na smartfony (Windows, Android, iPhone),
przeglądarkę internetową (Internet Explorer,
Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).
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Dostępny w dowolnej infrastrukturze i modelu licencjonowania
on-premises
licencja bezterminowa

on-cloud

licencja subskrypcyjna

subskrypcja

Infrastruktura lokalna

Infrastruktura jako
usługa (IaaS)

Platforma jako usługa
(PaaS)

Oprogramowanie jako
usługa (SaaS)

Aplikacja

Aplikacja

Aplikacja

Aplikacja

Dane

Dane

Dane

Dane

Środowisko
uruchomieniowe

Środowisko
uruchomieniowe

Środowisko
uruchomieniowe

Środowisko
uruchomieniowe

Warstwa pośrednia

Warstwa pośrednia

Warstwa pośrednia

Warstwa pośrednia

O/S

O/S

O/S

O/S

Wirtualizacja

Wirtualizacja

Wirtualizacja

Wirtualizacja

Serwery

Serwery

Serwery

Serwery

Przestrzeń dyskowa

Przestrzeń dyskowa

Przestrzeń dyskowa

Sieć

Sieć

Sieć

On-Premises

Zarządzane przez klienta / partnera

Przestrzeń dyskowa
Sieć

Zarządzane przez Microsoft
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Dostępny w dowolnej infrastrukturze i modelu licencjonowania

Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises

Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud

W przypadku licencji bezterminowej klient nabywa prawo do bezterminowego
użytkowania licencji systemu. Wybór tej opcji może być korzystny w kilku przypadkach:
kiedy organizacja może ponieść wyższe koszty na początkowym etapie inwestycji i zamierza
wewnętrznie zarządzać swoją infrastrukturą, a także wtedy, gdy oprogramowanie zostanie
uruchomione lokalnie (lub będzie objęte prawami do przenoszenia licencji, hostowane przez
zewnętrznego dostawcę w modelu IaaS).

System w tej wersji dostępny jest jako usługa (Software as a Service), co oznacza, że cała
podstawowa infrastruktura, oprogramowanie pośredniczące oraz oprogramowanie i dane
aplikacji znajdują się w centrum danych Microsoft Azure. Microsoft zarządza sprzętem
i systemem, a także zapewnia dostępność i bezpieczeństwo aplikacji oraz danych. Takie
podejście pozwala klientom na szybkie rozpoczęcie pracy przy minimalnym koszcie
wstępnym. Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud dostępny jest wyłącznie
w formie miesięcznej subskrypcji, której zakup odbywa się za pośrednictwem sieci partnerskiej
Cloud Solution Provider (CSP).

W przypadku licencji w formie subskrypcji klient nabywa prawo do użytkowania
oprogramowania na okres, kiedy będzie dokonywał cyklicznych płatności. Wybierając
ten model licencjonowania, kupujący ponosi niższe koszty początkowe i zyskuje większą
elastyczność w zakresie zwiększania lub zmniejszania liczby licencji subskrypcyjnych w danym
okresie obowiązywania. Licencja w formie subskrypcji może być odpowiednim wyborem
w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo chciałoby, aby obowiązek utrzymania infrastruktury
w modelu chmurowym i zarządzania nią przejął partner wdrożeniowy lub zewnętrzny
dostawca usług. Alternatywnie, wdrożenie oprogramowania przeprowadza się lokalnie
w organizacji klienta. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy partner wdrażający rozwiązanie
Dynamics 365 Business Central on-premises zapewnia bieżące wsparcie oraz ponosi całkowitą
odpowiedzialność za zarządzanie systemem.
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Dodatkowe funkcjonalności na wyciągniecie ręki
Poczuj nieograniczoną swobodę korzystania z bogatej i zaawansowanej funkcjonalności, którą możesz rozbudowywać o nowe moduły w dogodnym dla twojej firmy tempie. Rozpoczynając
działalność, wystarczające będzie wdrożenie standardowej funkcjonalności wspierającej obsługę podstawowych procesów biznesowych. Wraz z rosnącymi potrzebami oraz coraz większą liczbą
obsługiwanych procesów i transakcji możesz dodawać kolejne moduły. Zastosowanie elastycznych w konfiguracji narzędzi, skalowalnej bazy danych oraz wydajnej platformy chmurowej Microsoft,
pozwoli twojemu przedsiębiorstwu nie tylko utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu, ale nabrać jeszcze większego rozpędu.

Power BI

AppSource

zintegrowany z Business Central i bazujący na platformie chmurowej pakiet
narzędzi analitycznych, który umożliwi pracownikom organizacji na:

dziesiątki gotowych i przetestowanych aplikacji rozszerzających standardową
funkcjonalność systemu, przygotowanych przez Microsoft oraz partnerów
z całego świata.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

kompleksowy widok realizowanych procesów,
szybki, prosty i bezpieczny dostęp do kluczowych danych,
wgląd w strategiczne informacje z poziomu dowolnego urządzenia,
efektywną współpracę między działami,
zaawansowane wizualizacje i analizy.

Microsoft Flow

Extensions

platforma umożliwiająca zarządzanie i automatyzację procesów oraz przepływów
pracy pomiędzy Microsoft Business Central a innymi usługami i narzędziami.

usprawnienia i nowe funkcjonalności mogą być tworzone oraz publikowane
w formie tzw. rozszerzeń (extensions). Takie podejście pozwala na rozwój aplikacji
standardowej bez ingerencji w kod źródłowy, co znacznie przyśpiesza i ułatwia
procedurę aktualizacji systemu do nowej wersji.

PowerApps

Connect apps

zaprojektowana przez Microsoft, wydajna i niezwykle elastyczna platforma
wspierająca tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych. Dzięki niej
projektowanie rozwiązań jest niezwykle proste i szybkie. Nowo utworzone
aplikacje można udostępnić w obrębie całej organizacji oraz uzyskać wgląd
w zasoby z dowolnego urządzenia mobilnego.

elastyczne API pozwalające na integrację Business Central z rozwiązaniami oraz
usługami firm trzecich.
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IT.integro
Twój Partner w drodze do cyfrowej transformacji

IT.integro jest strategicznym Partnerem Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics
NAV) w Polsce. Od prawie 30 lat współpracuje w zakresie efektywnej edukacji rynku na
temat zintegrowanych systemów informatycznych oraz wdrażając najpopularniejszy system
ERP z rodziny produktów Microsoft.
IT.integro wyróżnia się swoją wiedzą i doświadczeniem, które zaowocowały licznymi
wyróżnieniami, w tym statusem Microsoft Partner Gold Enterprise Resource Planning,
finalisty Microsoft Dynamics Regional Partner for Central and Eastern Europe of the Year
2016, Microsoft Dynamics Partner of the Year 2016 oraz członkostwem w elitarnej grupie
President’s Club for Microsoft Dynamics.
Spółka przeprowadziła setki wdrożeń oraz projektów, wspierając przy tym pracę tysięcy
użytkowników systemu ERP. Dodatkowo, z sukcesem realizuje globalne i wielojęzyczne
projekty wdrożeniowe dla korporacji oraz grup kapitałowych. Firma zrealizowała wdrożenia
systemu ERP w kilkudziesięciu krajach i wspiera obcojęzycznych użytkowników z całego
świata.

Finalist for Microsoft Dynamics

Regional Partner
of the Year 2016
Central and Eastern Europe
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