
Dělící plány ve výrobě
EasyHELIOS 

Složité   věci můžeme dělat i jednoduše a efektivně! Ptáte se jak?
Výrobky z dělícího plánu, který máte ve svém CAD/CAM 
software, převedeme pomocí již vytvořeného rozhraní do 
HELIOSu, založíme zakázky, vytvoříme výrobní příkazy. Materiál 
na tabuli snadno natrasujeme – víme z jaké tabule byl výrobek 
vyroben a odvedeme ho s výrobním číslem na sklad výrobků. 
Máme přehled, co jsme vyrobili, kolik máme na skladě plechů, 
zbytků a šrotu, a dokonce i víme, kolik nás to stálo!

Zjednodušíte si práci a budete mít jistotu, že to, co jste vyrobili, se skutečně zpracuje
v HELIOSu. Zamezíte vzniku chyb při dvojím zadávání dat. Získáte za méně práce více 
informací. A jaké práce zautomatizujeme?

ź Automaticky založíme karty výrobků.
ź Automaticky založíme karty zbytků.
ź Doplníme objednávku od zákazníka.
ź Vytvoříme výrobní příkazy.
ź Vygenerujeme skladové doklady.

Importem dělícího plánu do HELIOSu se převezme většina údajů z CAD systému. Přímo
 v informačním systému pak budete moci pracovat s těmito údaji:

ź Číslem dělícího plánu.
ź Rozměry tabulí, využitou plochu, jakostí.
ź Hmotností tabule, vyráběných dílů, odpadu, zbytků, spotřeby.
ź Časem dělení, délkou řezu, strojem a dalšími technologickými parametry.
ź Čísly výkresů, hmotností dílů, jejich délkami řezu, časy dělení a hmotností.
ź Rozměry a hmotností zbytků.

Proč importovat dělící plány do 
informačního systému?

Jaké informace o dělících plánech získáte?

Obrázek: Technologická data dělícího plánu 1
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Z dělícího plánu zjistíte, co budete vyrábět, jaké množství výrobků, kolik bude zbytků 
a kolik šrotu. Abyste nemuseli zakládat jednotlivé karty zboží, které budete potřebovat 
při generování skladových pohybů, založí se automaticky. Při zakládání zbytků se můžete 
rozhodnout, zda je zbytek použitelný a budete ho evidovat, nebo použitelný není.

Evidujete-li v informačním systému objednávky od zákazníků, můžete:

ź Doplnit číslo objednávky k příslušnému dělícímu plánu.
ź Doplnit objednávku od zákazníka objednanými výrobky podle položek dělícího plánu.

Vytvoření výrobních příkazů se nyní velmi zjednoduší. Vytvoří se automaticky podle dat 
importovaných z dělících plánů. Zároveň se doplní:

ź Požadavky na materiál.
ź Požadavky na zbytek.
ź Jednicový čas.

Průvodka do výroby obsahuje také označení operací a materiálu čárovými kódy. Čárové 
kódý můžete využít při:

ź Jednotlivém odvádění operací.
ź Hromadném odvádění operací.
ź Odváděním hotových výrobků na sklad.

Výroba

Čárové kódy

Skladové pohyby

Dělící plány ve výrobě HELIOS Easy

Automatické založení karet výrobků
a zbytků

Doplnění objednávky od zákazníka

Předchozí funkce nám umožnily založit karty zboží a materiálů. Tyto karty nyní využijete 
pro automatické generování skladových pohybů:

ź Výdeje materiálu do výroby (dopis plechů).
ź Příjem vedlejších produktů (zbytků).
ź Příjem hotového výrobku na sklad.

Na kartě plechu, výrobku i zbytku uvidíte také:

ź Číslo tavby.
ź Atest.

Můžete je využít při tisku dodacích listů nebo při zjišťování původu výrobku.

HELIOS Easy
komplexní řešení .pro moderní firmy

Obrázek: Výrobky dělícího plánu
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