Transparantie en efficiëntie in het productieproces
JobDISPO is een eenvoudig bedienbaar softwaresysteem voor complexe eisen in de productie. Het
verhoogt de productiviteit en de organisatiegraad van
MKB bedrijven in de machinebouw, gereedschap
makerijen en metaal- en kunststofverwerkende industrie. Het gebruik van de JobDISPO Software-Suite met
modulaire bouwstenen ondersteunt u effectief in uw
dagelijkse processen in order- en projectafhandeling,
productiedetailplanning in realtime, tijdregistratie en
voor- en nacalculatie. Daarmee worden in uw bedrijf
succesbepalende factoren zoals flexibiliteit, efficiëntie
en betrouwbaarheid bereikt.

Met JobDISPO verzekert u de rentabiliteit door de
kortste proces- en bewerkingstijd, minimaal voorraadbeheer en hoogste leverbetrouwbaarheid.
Wereldwijd vertrouwen meer dan 650 bedrijven op
de jarenlange ervaring en vaardigheid van JobDISPO.
De verschillende modules helpen u bij het efficiënt
organiseren en bereiken van maximale bedrijfswinst.
Omdat JobDISPO optimaal aangepast wordt aan
de bijzonderheden van uw bedrijf, kan het in korte
tijd geïmplementeerd worden. De functies zijn
eenvoudig en logisch zodat slechts minimale training
noodzakelijk is.

UW VOORDEEL BIJ HET GEBRUIK VAN DE MODULAIRE JobDISPO-OPLOSSINGEN:
Transparantie
Rentabiliteit
Informatiegebruik
Leverbetrouwbaarheid
Rendement
Flexibiliteit
Offerte succes quote

Order procestijd
Voorraadbeheer
‘Brandjes’ blussen
Kosten werkvoorbereiding
Kosten orderafhandeling

Met JobDISPO ERP (Enterprise
Resource Planning) voert u de
complete commerciële order
afhandeling uit. Het verzorgt een
wrijvingsvrije opdrachtdoorloop,
hoge leverbetrouwbaarheid en de
gecalculeerde dekkingsbijdrage.
Het systeem documenteert naadloos de complete waardeketen
van het eerste klantcontact tot de
factuurafwikkeling.
Alle belangrijke functies worden
overzichtelijk in één beeldscherm
weergegeven. Hierbij gebruikt
JobDISPO alle voordelen van
de Windows-omgeving. Alle
documenten van verschillende
opdrachtactiviteiten worden vlot
geregistreerd en comfortabel
bewerkt. Aan elk productiedeel of
artikel kunnen additief bestanden
zoals tekeningen, beelden van opspansystemen of NC-programma
worden toegewezen. Zowel de
geïntegreerde voor- en nacalculatie als ook verschillende statistieken dienen dan als controlling
instrument voor de bedrijfsleiding.

JobDISPO ERP in één blik:

Opstelling van verschillende
orderdocumenten
Projectorganisatie
Werkplanopstelling
Geïntegreerde voor- , tussen- en nacalculatie
Groeiende stuklijst-structuur
Voorraad- en artikelbeheer
Statistieken/Bedrijfsanalyse
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Het JobDISPO MES (Manufacturing Execution System) biedt u
een snel en productief instrument
voor de termijn- en capaciteitsplanning. Het grafische planbord
dient voor de productiedetail
planning van de werkplekken- en
machinebezettingsgraad in
realtime. Daarmee optimaliseert u
de productievolgorde en creëert
u een automatische ordertermijnbepaling. Klantaanvragen volgens
levertermijnen of termijnverschuivingen kunnen op basis van de
actuele informatie uit de productie
beantwoord worden. Simulaties
en omplanningen zijn met
verschillende functies (b.v. Dragand-Drop) eenvoudig en vlug te
realiseren. Met JobDISPO MES
kunnen ook snelle overzichten van
de capaciteitsbezetting gemaakt
woorden.
JobDISPO MES kan stand-alone
gebruikt worden. Ook kan het
gekoppeld worden met het al
aanwezige ERP/PPS systeem.

JobDISPO MES in één blik:

Grafische productiedetailplanning in realtime
Actuele weergave van de
resourcebeheer-bezettingsgraad
Directe consequentieanalyse, dynamische
synchronisatie
Probleem- en bottleneckerkenning
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Met JobDISPO MDC (Manufacturing Data Collection) kunt u
alle gegevens van het productieorderproces en machinebewerking compleet en eenvoudig
registreren. De medewerkers
melden de tijden van iedere
bewerkingsstappen in het systeem
terug. De benodigde arbeidstijd
wordt of manueel, via internet,
via een barcode of direct aan de
machine geregistreerd. Omdat de
bediening heel gebruiksvriendelijk
is, wordt het gevaar van foutieve
invoer verminderd. Elke terugmelding wordt automatisch in de
lopende calculatie verwerkt. Met
deze gegevens kunnen belangrijke
nacalculaties uitgevoerd worden.
JobDISPO MDC is een overzichtelijk informatiesysteem die
veelzeggende evaluaties over de
orders, personen en werkplekken
verschaft. Door de kennis van de
actuele productievooruitgang
wordt hoge transparantie gegeven,
wat snelle reacties in de productieplanning mogelijk maakt.

JobDISPO MDC in één blik:

Operatie-gebonden onlinestatusmelding voor orderstatus-controle
Functie op PC/IPC, WWW,
terminals
Klokken met muis, toetsenboard, Touch-screen, MDE,
Barcode, RFID
Registreren van ongeplande
werkstappen
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