
Efektywne planowanie i sterowanie produkcją  
w narzędziowni  

 

Od narzędziowca - 
- dla narzędziowca 



 
 1) Efektywne planowanie  

 -  realistyczne potwierdzenie terminów wykonania       
 narzędzia już na etapie oferty 
 -  jakie oddziaływanie ma priorytetowe zlecenie? 

 2) Przejrzystość kosztów  
 Kalkulacja powykonawcza, kalkulacja zlecenia 
 podczas wykonania, kalkulacja kosztów 
 poszczególnych pozycji…) 
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Wyzwania w zakładzie 
narzędziowym 



 Czy są zagrożone obiecane terminy dostawy?  
 Jaki wpływ mają zmiany priorytetu zlecenia na 

terminy dostawy moich innych zleceń?  
 Jak mam optymalnie zareagować przy nagłych 

zmianach lub zastopowaniu zlecenia? 
 Jak mam uwzględnić zlecenia naprawy lub 

pilne zlecenia klientów? 
 W ilu procentach są już wykonane moje 

zlecenia lub  podzespoły? 
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Na które z pytań dostanę dzięki 
zastosowaniu PlanTool szybką i 

efektywną odpowiedź? 1 z 3 



 Jak wygląda obłożenie mojej narzędziowni lub 
pojedynczych grup produkcyjnych? 

 Czy muszę naprawdę odmówić przyjęcia 
zlecenia z powodu terminu lub problemów z 
obłożeniem, czy istnieją inne możliwości 
wykonania zlecenia? 

 Prognoza zleceń: Jak wygląda moje obłożenie 
przez następne tygodnie i miesiące?  

 Nie trzeba zatrudniać dodatkowego personelu 
do planowania ! 
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Na które z pytań dostanę dzięki 
zastosowaniu PlanTool szybką i 

efektywną odpowiedź? 2 z 3 



 Ile kosztowało mnie naprawdę zlecenie XYZ? 
◦ Ile godzin/kosztów potrzebowałem na wykonanie suwaków? 
◦ Ile godzin/kosztów potrzebowałem na wykonanie pozycji 25? 

 Jak wyglądało obłożenie w ostatnich 
tygodniach i miesiącach? (odnośnie do działów i 
stanowiska pracy) 

 Jak rozłożyła się moja miesięczna wydajność 
na różnorodne rodzaje wykonania?  
Nowe wykonanie, naprawa 
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Na które z pytań dostanę dzięki 
zastosowaniu PlanTool szybką i 

efektywną odpowiedź? 3 z 3 
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Poprzez typ narzędzia 
tworzony jest przebieg 
wykonania narzędzia. 
Godziny pochodzą z 
kalkulacji wstępnej lub z 
podobnego zlecenia 
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Sterowanie działami 
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Obłożenie maszyn wraz z wskazaniem stanu 
faktycznego w biurze 
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Ewidencja czasu pracy zasada kart godzinowych 
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Ewidencja czasu pracy zasada start-stop i 
opieka nad grupą 



 Workshop planowanie  
(Wspólne tworzenie ofert i zamówień, sprawdzenie terminów 
dostaw…..) 

 Potem możliwość korzystania z wersji 
testowej przez 6 tygodni (Hotline i pomoc techniczna 
podczas 6 tygodniowej fazy testowej) 

 Spełnia nasz system Wasze 
wymagania? 

 Większe możliwości planowania i 
kontroli kosztów już w fazie testów. 

 Sprawdzone dane dla obliczenia 
amortyzacji 
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Szkolenie i testy programu PlanTool w 
firmie! 
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