JP Group: Zarządzanie zasobami z ROB-EX w złożonej produkcji
Mariane Borring jest planistką dla JPM (Johs. Pedersen a / s), części JP Group. JP Group jest dostawcą
części zamiennych dla przemysłu motoryzacyjnego i jest największym klientem w JPM. „Musimy być
bardzo elastyczni i przygotowani do adaptacji do zmian, np. aby móc dostarczać priorytetowe
zamówienia do JP Group, gdy mają one poważny niedobór towarów na sprzedaż ”, wyjaśnia Mariane
Borring.
Mariane Borring wykorzystuje przede wszystkim ROB-EX Scheduler, aby zapewnić podgląd maszyn
i ogólnego planowania. Jej zadania w zakresie planowania obejmują wszystkie siedem obszarów
produkcyjnych: dział tłoczenia / wykrawania, dwa obszary spawania, gięcie rur, spawanie robotów,
CNC i montaż. Mariane Borring kontynuuje: „Mam do 30 zleceń produkcyjnych, które trzeba
zaplanować, zanim urządzenie będzie mogło zostać wysłane do klienta - a ja mam w sumie około 1000
zamówień produkcyjnych. Planowanie obejmuje około 3500 operacji ”.
Ogólne planowanie i podgląd za pomocą ROB-EX
„Jestem bardzo zadowolona z ROB-EX i podglądu operacji maszyny, które system zapewnia”, wyjaśnia
Mariane Borring. „Uruchomiłam produkcję w Axapcie i przesyłam dane do ROB-EX. Następnie
przeprowadzam ogólne planowanie dla każdej maszyny. Drukuję listy dla pracowników produkcyjnych,
aby operatorzy mogli zobaczyć zlecenia produkcyjne, które zostały zaplanowane dla ich konkretnej
maszyny - a następnie operatorzy przeprowadzają szczegółowe harmonogramy na dany dzień. Wierzę,
że posiadanie głosu w szczegółowym planowaniu produkcji poprawia satysfakcję z pracy wśród
operatorów - są oni specjalistami, jeśli chodzi o maszyny i przedmioty, które mogą być produkowane
przy użyciu tych samych narzędzi. ”
Inspiracja z sieci użytkownika
Mariane Borring współpracuje z ROB-EX od 2006 roku i chętnie poleca system innym. Jest także
członkiem sieci użytkowników: „To naprawdę interesujące zobaczyć produkcje innych firm i usłyszeć
o ich podejściu do planowania i sposobach korzystania z ROB-EX. Zawsze wracam ze spotkań w sieci
z zaktualizowanymi informacjami dotyczących zarówno nowych, jak i istniejących funkcji i możliwości
korzystania z ROB-EX ”, podsumowuje.
O kliencie
Grupa JP składa się z JP Group Automative, Johs. Pedersen a / s, Hovwdiaudi, QuickPot i Billig Alu.
Johs. Pedersen a / s (JPM) to nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne i montażowe specjalizujące
się w inżynierii mechanicznej. Produkowane produkty to przede wszystkim części zamienne do
klasycznych samochodów, np. Porsche i VW. Produkty obejmują: zbiorniki paliwa, zbiorniki oleju,
kanały grzejników, korpusy lamp, łuki itp. JPM wspiera zarówno JP Group, jak i zewnętrznych klientów
OES dzięki praktycznej wiedzy, rozwojowi produktów, podrzędnym dostawom i narzędziom.
Największym klientem jest siostrzana firma JP Group Automative.
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