Material Shortage
Calculation

PRODUCTION

EFFEKTIV PRODUKTIONSPLANLÆGNING
MED KOMPLET OVERBLIK OVER MANKO
Ville det ikke være fantastisk, hvis du hurtigt
kunne se, om der mangler komponenter for at
sætte en produktionsordre i gang eller skabe en
salgsordre? Det kan du med ProFacto’s Material
Shortage Calculation.
Løsningen er et styringsværktøj til Microsoft
Dynamics® 365 Business Central og Dynamics
NAV, som giver dig et samlet overblik over, om de
nødvendige komponenter er til rådighed for en
produktionsordre.

"Material Shortage
Calculation giver
overblik over
produktionsplanlæg
ningen - Det frigør
tid og optimerer
planlægning af
produktionen"
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Et uundværligt styringsværktøj for effektiv produktionsplanlægning
Produktion af en vare kan være kompleks. Hvis en færdig vare for eksempel består
af flere forskellige komponenter, og nogle af disse enheder mangler at blive
produceret eller indkøbt, kan du bruge rigtig meget tid på at undersøge status for
de enkelte komponenter manuelt. Med Material Shortage Calculation får du et
lynhurtigt overblik, og kan koncentrere dig om vigtigere opgaver end en manuel og
tidskrævende gennemgang af enkelte komponenters status.
Bedre forecast og større indfrielse af forventningerne
Material Shortage Calculation hjælper produktionsplanlæggeren,
produktionschefen eller værkføreren med en bedre og mere effektiv styring af
produktionsordrerne.
Du skal ikke bruge tid på produktionsordrer, der alligevel ikke kan produceres
Du har komplet overblik over, om samtlige enheder er til stede for at
produktionsordren kan gennemføres
Løsningen giver mulighed for et bedre forecast, fordi de præcis ved hvilke
komponenter, der mangler
Du har fuldstændig styr på, hvad der kan leveres til tiden for dermed at kunne
indfri kundernes forventninger
Hvem kan bruge Material Shortage calculation?
Løsningen kan købes til og bruges med Microsoft Dynamics 365 Business Central
og Dynamics NAV. Alle produktionsvirksomheder, som har behov for lynhurtigt
overblik, over om komponenterne er til rådighed for at afslutte en produktion, har
stor fordel af at bruge Material Shortage Calculation.

Få lynhurtigt
overblik over om
komponenterne er til
rådighed for
produktionsordren

Jeg vil gerne vide mere
Vi vil med glæde give dig en demo og fortælle mere om, hvordan Material Shortage
Calculation kan hjælpe dig og din virksomhed med at blive mere effektive i
produktionsplanlægningen Kontakt os her.

Om ProFacto A/S
Vi er Certificeret Microsoft Dynamics Partner og er din professionelle sparringspartner med speciale i løsninger til
Microsoft Dynamics® 365 Business Central og Dynamics NAV. Vi har siden etableringen i 2004 haft fokus på
produktionsvirksomheder, primært inden for den teknologiske og maskinindustrielle verden samt medicinal og
Life Science segmentet. Alle virksomheder, uanset fokusområde, har stor nytte af vores løsninger.
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