PRODUKCJA BY CTI
Opis programu

1. Opis produktu.
Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima.

Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć koszty, poprawić
terminowość realizacji oraz jakość wyrobów.

Produkcja by CTI umożliwia łatwe generowanie przewodników produkcyjnych (kart kontrolnych
wyrobu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych . System tworzy również harmonogramy
produkcji, uwzględniające dostępność zasobów produkcyjnych. Pozwala na bieżące monitorowanie
zaawansowania zleceń oraz wprowadzanie rzeczywistych kosztów produkcji. Ułatwia rejestrowanie
przebiegu produkcji począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia
produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne (odpady). Wszystko może odbywać się za
pomocą paneli dotykowych i czytników kodów kreskowych.
W zależności od zastosowanej wersji programu, można go stosować w produkcji jednostkowej, lub
wielkoseryjnej używając na produkcji : kart pracy (przewodników), paneli dotykowych i/lub czytników
kodów kreskowych. Można również wprowadzać dane do programu ręcznie z notatek pracowników
produkcji.

W zestawie narzędzi pozwalających kompleksowo zarządzać procesami produkcji oferujemy:


wprowadzanie technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego,



proste i wygodne definiowanie receptur dla wytwarzanych produktów,



ewidencję wydanych surowców i półfabrykatów uwzględniając indywidualne cech (numer seryjny,
numer dostawy, kolor),



tworzenie kosztorysów wyrobów,



kontrolę dostępu za pomocą logowania użytkownika (identyfikator pracownika) oraz dokładną
informację na temat rzeczywistych czynności skojarzonych z pracownikami i wyrobami co prowadzi
do kontroli ewentualnych błędów pracownika,



tworzenie zleceń produkcyjnych (bilansowania produkcji na podstawie rezerwacji handlowych
w Optimie),



bieżąca rejestracja wykonania czynności lub części czynności przez pracowników produkcji przy
użyciu paneli dotykowych i/lub czytników kodów kreskowych,



generowanie dokumentów wydania surowca na produkcję,



ewidencja stanów surowca na magazynach przyprodukcyjnych,



możliwość ewidencjonowania odpadów poprodukcyjnych z uwzględnieniem podziału na działy
produkcji,



możliwość dołączania dokumentacji technicznej i produkcyjnej,



precyzyjne rozliczanie kosztów wyrobów gotowych uwzględniając faktyczny cykl produkcji,



szczegółowe rozliczenie pracowników z wykonanych wyrobów lub zadań (akord),



analiza obciążeń poszczególnych gniazd produkcji i pracowników.

Procesy związane z produkcją i obsługiwane przez moduł PRODUKJA by CTI.
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2. O firmie
Centrum Technologii Informatycznej to firma która już ponad 10 lat działa na Polskim rynku
w branży

technologii

informatycznych.

Zatrudniamy

zespół

profesjonalistów

o

najwyższych

kwalifikacjach. Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie realizować
nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów
Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich rozwiązań.
Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce firm wdrażających
systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:


analizy przedwdrożeniowe,



wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,



szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL,



opiekę powdrożeniową,



instalacje sprzętu i oprogramowania,



prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT.

Dlaczego inni wybrali CTI ?


Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie informatyczne.
Między innymi rozwiązania firmy Comarch.



Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem.



Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili.



Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści.



Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów.



Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów.



Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych
zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe.

Co nas wyróżnia ?


Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.



Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.



Posiadamy kilkaset pisemnych referencji.



Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Comarch.



Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu sprzedaży systemów ERP Optima, oraz w pierwszej
trzydziestce rankingu sprzedaży systemów ERP XL (spośród kilkuset partnerów firmy Comarch).



Posiadamy w ofercie ponad 200 autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem dla
systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.



Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis,
wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT.

