EG EXTENDED PRODUCTION HANDLING
DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Skapa flexibilitet, kontroll och kvalitet för dina
kampanj- och poolproduktionsprocesser
Extended Production Handling
Fördelar:

Framgångsrikt arbete med stora volymer och kontinuerliga
produktionsflöden kräver exakt och dynamisk kontroll över
dina planerings-, produktions-, kvalitets- och releaseprocesser.

• Effektivisera planerings-,
produktions-, kvalitetssäkringsoch releaseprocesserna för
kontinuerliga produktionsflöden
med stora volymer.

EG Extended Production Handling fungerar sömlöst med
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och ger bättre kontroll
över resurser för pool- och kampanjproduktion, samt samlad hantering av
batchorder, förbättrade kvalitets- och releaserutiner och automatisk
"klarrapportering" för flera produktionsnivåer.

• Kör kontinuerlig tillverkning med
batchstorlekar som matchar din
produktionsutrustning.

Lösningen skapar flexibilitet och kontroll i dina produktionsprocesser, från
blandningsproduktionen till det slutliga frisläppandet av de färdiga varorna.

• Kontrollera utfärdandet av IDnummer som omfattar varor från
flera blandningar, batchar och
kampanjer.*
• Klarrapportera automatiskt
bulkproduktion när färdigställda
eller förpackade varor har
klarrapporterats.
* Med resurser från EG Advanced Quality
Control för Microsoft Dynamics 365-lösningen.

EG www.eg.se

Skapa effektivare kampanj-/poolproduktionsprocesser
Med Extended Production Handling kan du – med utgångspunkt från dina
produktionsresurser – dela upp kampanj-/poolproduktionen i fasta eller
variabla blandningsstorlekar och producera varor med konstant hastighet
och minimalt svinn.
Du kan skapa individuella produktionsorder per blandning, så att varje
blandning kan knytas till prover och kvalitetsorder för kontroll, spårning och
frisläppning. Alla planerade produktionsorder för en kampanj tilldelas ett unikt
poolproduktions-ID som ger information om alla elementen i en kampanj.
Få flexiblare planering och säkring av produktionsorder
Du kan välja olika blandningsmetoder för att fastställa vilka order som
genereras när du gör din materialbehovsplanering. Olika blandningar kan
representeras av en eller flera planerade order och av en eller flera order
som har säkrats eller skapats manuellt.

»

Skapa flexibilitet och kontroll för dina
kontinuerliga produktionsprocesser
med stora volymer, från
bulkproduktion till slutligt frisläppande
av dina färdiga varor.

Lösningen varnar automatiskt om en individuell blandningsstorlek inte
stämmer överens med den totala blandningsmängden som behövs och om
du inte valde alla planerade order för en viss produktionspool när orderna
säkrades.
Behåll total kontroll med utökade kvalitets- och releaseprocesser
Med EG Extended Production Handling kan du definiera varje blandning som
en separat produktionsorder och automatiskt tilldela alla blandningar som
behövs för att producera en viss bulkbatch samma poolproduktions-ID.
Du kan ta kvalitetsprover för varje blandning och blockera utfärdandet av
ID-nummer med material från en eller flera blandningar som misslyckas.
Kombinerat med funktionerna i lösningen EG Advanced Quality Control ger
detta möjlighet till automatisk frisläppning av ID-nummer, även när
individuella ID-nummer omfattar produkter från flera blandningar, batchar
eller kampanj-/poolproduktion.
Kör kontinuerliga produktionsflöden med automatisk
klarrapportering
Spara tid med automatisk lageravräkning för BOM-listeförbrukningen och
"klarrapportering" för flera produktionsnivåer samtidigt. När du klarrapporterar
en produktion på högsta nivå kan produkttransaktionerna för andra relaterade
färdiga varor och bulkproduktionsorder i poolproduktionen genomföras
automatiskt.
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Om du producerar ett större antal färdiga varor än planerat kan
kvantiteten för bulkprodukterna korrigeras med utgångspunkt från en
beräknad förbrukningsökning. Om du behöver rapportera ett negativt
antal färdiga varor kommer även den automatiska klarrapporteringen för
den aktuella bulkproduktionen att ske med motsvarande negativa antal.
EG och Dynamics 365 ‒ allt du behöver från en erfaren partner
EG är en av Skandinaviens ledande Dynamics 365-partners. Med en stark
ERP- och CRM-grund och djupgående it-kunskaper kan vi erbjuda
experthjälp för allt från hårdvara, infrastruktur, hosting, support och
service till ledning och processrådgivning. Våra erfarna konsulter hjälper
dig att hitta lösningar på aktuella utmaningar och förverkliga
framtidsplaner.

EG är en skandinavisk teknikpartner som erbjuder världsledande digitaliseringslösningar för
offentliga and kommersiella kunder. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla
potential. Vi försöker nå det målet genom ett konsekvent kundfokus, djupgående
branschkännedom och en förmåga att attrahera och behålla branschledande talanger.
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Extended Production Handling
erbjuder:
• Definition av fasta eller variabla
blandningsstorlekar med
utgångspunkt från din
produktionskapacitet.
• Skapande av individuella
produktionsorder för varje
blandning.

• Automatisk tilldelning av unika
poolproduktions-ID för planerade
produktionsorder med bulkvaror
eller färdiga varor i en kampanj.
• Användning av poolproduktionsID tillsammans med befintliga
funktioner för samlad hantering
av batchorder i Dynamics 365.
• Flexibel planering och säkring av
produktionsorder med hjälp av
olika blandningsmetoder.
• Klarrapportering för flera
produktionsnivåer samtidigt.
• Automatisk klarrapportering direkt
från produktions-/batchorder eller
från lagerstyrningsapplikationen
Dynamics 365 for Finance and
Operations – Warehousing.
• Vid behöv möjlighet till över- eller
under-klarrapportering för en
artikel.

Kontakta EG på +46 (0)733-325 338 eller
eg@eg.se, eller läs mer om EG Extended
Production Handling på www.eg.se.

