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To module MSG | Έλεγχος Παραγωγής αποτελεί μέρος του βιομηχανικού λογισμικού    (ERP – MRP II) που έχει αναπτύξει η 

MSG.Η εταιρία MSG αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών της για ένα εξειδικευμένο λογισμικό που να μπορεί να 

διαχειριστεί εύκολα και αξιόπιστα όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της παραγωγής , έχει 

σχεδιάσει MSG | Έλεγχος Παραγωγής έτσι, ώστε να μπορεί να «επικοινωνήσει» με οποιοδήποτε ήδη εγκατεστημένο 

λογισμικό. 

Ο αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων προϋποθέτει την παρακολούθηση 

όλων των ενεργειών που εκτελούνται στο εργοστάσιο στο επίπεδο της εντολής παραγωγής .Πάνω σε αυτή 

στηρίζονται οι εσωτερικές διακινήσεις , οι αναλώσεις , οι παραγωγές των ετοίμων ή των ημιετοίμων  , οι μηχ/ώρες  

ή οι εργ/ώρες .  

 

            Έλεγχος Παραγωγής  

 

 

 

Εκμεταλλευτείτε τ ις  δυ νατότητες του  MSG | 

Έλεγχος Παραγωγής και  δείτε την επιχείρησή σας 

να αναπτύσσεται  !  

 

Σε κάθε παραγωγή μπορούμε να 

επισυνάψουμε να προβλήματα που 

παρουσιάζονται και σε ποία βάρδια  

εμφανίζονται για την καλύτερη 

εκπαίδευση των εργαζομένων μίας 

επιχείρησης . Τα δεδομένα της 

παραγωγής μπορεί να συλλέγουν 

και από την διαδικασία των 

αυτοματοποιημένων συστημάτων  

τύπου PLS . 

Εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες του MSG ! 

Όταν γίνετε η έκδοση εντολής παραγωγής ανά παραγγελία ο 

προγραμματιστής έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει καινούρια  

προδιαγραφή για τον κωδικό ανάλογα με τις ποιότητες που έχει στην 

 
διάθεσή του . Κάθε εντολή 

ετοίμου προϊόντος συνδέετε με τις 

εντολές παραγωγής των 

ημιετοίμων και όλες μαζί με την 

παραγγελία του πελάτη .  Το 

αποτέλεσμα των συνδέσεων  μας 

δίνει κάθε στιγμή σε ποια 

κατάσταση είναι οι παραγγελίες 

των πελατών . 

 

Οφέλη που προκύπτουν από το MSG | Έλεγχος 

Παραγωγής : 

 

 Διαχείριση εντολών παραγωγής  

 Έλεγχος διαθέσιμου δυναμικού 

 Διερεύνηση φόρτου (ανά Κέντρο Εργασίας / Μηχανής)  

 Προγραμματισμός με βάση την δυναμικότητα των 

μηχανών  

 Διαδικασίες αντίδρασης σε εμφανιζόμενο φόρτο 

εργασίας  

 Χειρισμός ημιετοίμων  

 Κατάσταση φύρας  

 Έλεγχος ανοιχτών εντολών  

 Στατιστικά Αιτιών Καθυστέρησης Παραγωγής  

 Καλύτερος ποιητικός έλεγχος ανά παρτίδα παραγωγής  
 Έλεγχος Εξέλιξης Προγράμματος Παραγωγής 

 Θεωρητικές ώρες ανά κατηγορία εργαζομένων  

 Δελτία εργασίας  

 Καταχώρηση προβλημάτων παραγωγής 
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            Έλεγχος Παραγωγής  

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

 

Ενδεικτικές επιλογές :            
 

 Έκδοση εντολών παραγωγής / δελτίων εργασίας 
 Έκδοση εντολών  φασόν  
 Έκδοση εντολών  αποσυσκευασίας  
 Καταχώρηση ωρών παραγωγής  
 Καταχώρηση αναλώσεων  
 Παρακολούθηση αποθήκης  
 Παρακολούθηση παραγωγή σε εξέλιξη  
 Διαχείριση εντολών παραγωγής 
 Έλεγχος διαθέσιμου δυναμικού 
 Διερεύνηση φόρτου (ανά Κέντρο Εργασίας / Μηχανής),  
 Προγραμματισμός με βάση την δυναμικότητα των 

μηχανών 
 Διαδικασίες αντίδρασης σε εμφανιζόμενο φόρτο 

εργασίας 
 Χειρισμός ημιετοίμων 
 Κατάσταση φύρας 
 Έλεγχος ανοιχτών εντολών 
 Στατιστικά Αιτιών Καθυστέρησης Παραγωγής 
 Έλεγχος Εξέλιξης Προγράμματος Παραγωγής  
 Ετικέτες παραγωγής 
 Δελτία εργασίας  …….. 

 

 

Τι είναι η αξία επένδυσης του MSG |  Έλεγχος Παραγωγής; 

   - Είναι η καλύτερη σχέση κόστους / απόδοσης 

   - Είναι βασισμένη στη διάρκεια χρήσης 

   - Είναι η πιο ανταγωνιστική τιμή στην αγορά σήμερα 

   - Είναι η διασφάλιση της προϊοντικής σας αξιοπιστίας 

 

Παραδοτέα από την MSG (λογισμικό & υπηρεσίες) 

 

Έκδοση εντολής παραγωγής 

Κινήσεις υλικών - ωρών ανά εντολή (ανεξάρτητα από το 

λογισμικό για τις αποθήκες). 

Δεδομένα Αιτιών Καθυστερήσεων  Παραγωγής 

Ποιοτικά δεδομένα ανά εντολή παραγωγής 

Σύνδεση εντολής με  αρχική προσφορά και παραγγελία πελάτη 

Σχέση προσφοράς τελικού κόστους 

Σχέση κόστους εντολής με πρότυπο κόστος 

Έλεγχος  Εξέλιξης  Προγράμματος  Παραγωγής 

Διορθώσεις πινάκων υλικών και φασεολογίων από στατιστικά 

εντολών 

Με βάση τα παραπάνω η MSG  αναλαμβάνει  , από κοινού με τον 

πελάτη , την υλοποίηση των παραπάνω σε επίπεδο σχεδιασμού, 

μέτρησης παραμέτρων , ανάλυση υπαρχόντων δεδομένων  και 

μηχανογραφικής υποστήριξης με το σύστημα της MSG  κι όποιες 

προσαρμογές  απαιτηθούν. 

  
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό   

MSG |  Έλεγχος Παραγωγής; 

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της 

ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το MSG |  

Έλεγχος Παραγωγής επανασχεδιάστηκε για να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε λογισμικό και να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το   MSG |  Έλεγχος Παραγωγής 

είτε μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή 

μας, ή ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το 

λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείτε. 

 

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

