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Scheduling 

Το module Scheduling  είναι ένα εργαλείο για την βέλτιστη οργάνωση του προγράμματος παραγωγής.  Η εφαρμογή 

λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες όπως τις διαθέσιμες ημέρες εργασίας, τις  ημέρες συντήρησης, τη δυναμικότητα  

της κάθε μηχανής , την βέλτιστη σειρά διέλευσης , την ημερομηνία απαίτησης της παραγγελίας   κ.α. αλλά και με 

βάση της επιχειρηματικές προτεραιότητες της εταιρίας  ,δίνει στον προγραμματιστή παραγωγής  ένα βέλτιστο 

πρόγραμμα παραγωγής , πάνω στο οποίο μπορεί ο ίδιος να επέμβει και  να το προσαρμόσει με βάση τις ανάγκες των 

καθημερινών απαιτήσεων και  προκλήσεων στο χώρο της παραγωγής. 

Ο προγραμματιστής  ,μέσα από τις δυναμικές οθόνες του MSG, έχει κάθε στιγμή μια πλήρη εικόνα της παραγωγής 

του για την καλύτερη οργάνωση και   την έγκαιρη παράδοση των ετοίμων. Παράλληλα μπορεί εκ των προτέρων να 

γνωρίζει τα σημεία στα οποία προβλέπεται να καθυστερήσει η γραμμή παραγωγής ,  όπως επίσης και  τα διαστήματα 

στα οποία οι μηχανές του δεν βρίσκονται σε παραγωγική διαδικασία.  

Γνωρίζει τους χρόνους υλοποίησης των εντολών παραγωγής και τις αποκλίσεις από τα standard του προϊόντος , όπως 

και τις αιτίες των καθυστερήσεων.     

Οφέλη που προκύπτουν από το MSG | Scheduling  : 

 

 Μείωση του σχετιζόμενου με το απόθεμα κόστους 

μέχρι και 40%.  

 Βελτιστοποίηση της ικανοποίησης της ζήτησης του 

πελάτη.  

 Αυτόματος προγραμματισμός παραγγελιών και 

μείωση κόστους διαχείρισης υλικών, αποθέματος και 

παραγωγής.  

 Ευελιξία και δυνατότητα εύκολης αναπροσαρμογής 

στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.  

 Δυνατότητα εφαρμογής σεναρίων και λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσω της 

προσομοίωσης, πλάνων παραγωγής και διαχείρισης 

αποθέματος.  

 Άμεσος προσδιορισμός κόστους 

Εκμεταλλευτείτε τ ις  δυ νατότητες του                            

MSG  |  Schedul ing   και  δείτε την επιχείρησή σας  να 

αναπτύ σσεται  !  

 

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του MSG ! 

 Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του MSG είναι η ικανότητά του να 

κάνει τον προγραμματισμό της παραγωγής λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τα 

setup που υπάρχουν ανά μηχανή  και προϊόν .   

 

 

ελλείψεις υλικών και κάνει  

προτάσεις για αγορές.  Αντίστοιχα 

προβλέπει πότε η παραγωγή δεν 

επαρκεί για να καλύψει τις 

παραγγελίες πελατών και κάνει 

προτάσεις για έκδοση εντολών 
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Scheduling  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του λογισμικού στις εγκαταστάσεις σας .Το παρόν έγγραφο είναι ενημερωτικό υλικό . 

 

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό MSG | 
Scheduling ; 
 
Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της ολοκληρωμένης 

εφαρμογής ERP MSG, το MSG | Scheduling 

επανασχεδιάστηκε για να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 

λογισμικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το   MSG |  Scheduling  είτε 

μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή μας, ή 

ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το λογισμικό που 

ήδη χρησιμοποιείτε. 

Ενδεικτικές επιλογές : 

 Δημιουργία προγράμματος παραγωγής  
 Αυτόματο ωριαίο Scheduling  των μηχανών με 

χρονικό έλεγχο στο   λεπτό 
 Βελτιστοποίηση Παραγωγής και Υπολογισμός 

Κόστους από  αποτελέσματα MRP ανά  επίπεδο 
δημιουργίας. 

 Διορθώσεις παραμέτρων διαμόρφωσης 
προγραμμάτων παραγωγής 

 Οριστικοποίηση προγραμματισμού μηχανών ανάλογα 
με το setup 

 Βελτιστοποίηση προγράμματος μηχανών 
 Εξομάλυνση προγράμματος μηχανών  
 Πρόγραμμα παραγωγής ανά ημέρα 
 Μαζική έκδοση εντολών παραγωγής (βάση 

προγράμματος) 
 Εμφάνιση των ομάδων setup με τη σειρά τις 

βελτιστοποίησης 
 Προβλεπόμενο κόστος προγράμματος 
 Αναζήτηση προγράμματος ανά ομάδα μηχανών 

 

Παραδοτέα από την MSG (λογισμικό & υπηρεσίες) 
 
Βελτιστοποίηση Παραγωγής Με Κριτήρια 
MRP Σύμφωνα Με Την Βελτιστοποίηση Παραγωγής Με Κριτήρια 
Προγραμματισμός Παραγωγής 
Βελτιστοποίηση Παραγωγής Με Σειρά Προτεραιότητας 
MRP Σύμφωνα Με Την Βελτιστοποίηση Παραγωγής Με Σειρά 
Προτεραιότητας 
Προγραμματισμός  Μηχανών   Αποθεμάτων Ανά Ημέρα 
Ώρες Ανά Μηχανή  Και Περίοδο 
Πρόταση απαιτήσεων για αγορά ανά περίοδο , προμηθευτή 
Προβλεπόμενο κόστος αγορών ανά περίοδο 
Προβλεπόμενο κόστος αποθεμάτων ανά περίοδο 
 
Η MSG αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος 
προγραμματισμού παραγωγής και ελέγχου αποθεμάτων συνολικά. 

Βασικά Πλεονεκτήματα: 

 Για τον χρήστη - φιλικό, εύκολο, αξιόπιστο 

 Για τον manager - αποτελεσματικό, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 

 Για τον επιχειρηματία - προϊοντική αξιοπιστία, η 

καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης. 

 

 

http://www.msg.gr/Contact.aspx

