ridder iq - productieplanning
Klanten stellen steeds hogere eisen aan levertijden en

Grafisch planbord

leverbetrouwbaarheid. Stel dat een order uitloopt of

Met de module Ridder iQ Productieplanning heeft u alle

verschuift of wordt geannuleerd. Dan wilt u natuurlijk

geplande en nog te plannen orders inzichtelijk op een

direct inzicht in de gevolgen voor de leveringsdatum van

grafisch planbord. Datzelfde geldt voor de te behalen

deze en andere orders. Hoe garandeert u de levertijden en

levertijden en de capaciteit per bewerking of per bewer-

de leverbetrouwbaarheid richting uw klanten? Ridder iQ

kingsgroep. U ziet direct het resultaat van nieuwe orders,

Productieplanning biedt de oplossing.

het uitlopen van lopende orders, het verschuiven van
orders of aanpassingen in de capaciteit. Hierdoor maakt u

Ridder iQ Productieplanning is compleet geïntegreerd

snel de juiste keuzes, zodat u uw klant de juiste

binnen Ridder iQ. U heeft meteen de voortgang en de

leverbetrouwbaarheid kunt garanderen.

eventuele knelpunten van de diverse projectonderdelen
inzichtelijk. Waar nodig stuurt u direct live bij. Al met al
zorgt Ridder iQ Productieplanning voor een flexibele orderacceptatie, betrouwbare levertijden, optimaal rendement
van de capaciteit en een uitmuntende dienstverlening
aan de klant.

Orders verschuiven

Kosten versus voortgang

Als planner verschuift u op het planbord heel snel de

Het is natuurlijk belangrijk dat u uw project tijdig oplevert.

diverse orders binnen de planning. U heeft direct inzicht

Minstens zo belangrijk is het dat u dit doet binnen budget.

in de gevolgen voor de capaciteit, de andere lopende

In Ridder iQ Productieplanning ziet u meteen uw budget-

orders en de materiaalstatus. De capaciteitsmatrix en

ten, zodat ook financieel kunt sturen en bijsturen. Ridder

de capaciteitsgrafiek geven inzicht in de gevolgen per

iQ Productieplanning is één van de weinige pakketten die

bewerking, bewerkingsgroep of afdeling. Kortom: Ridder iQ

ook de financiële voortgang toont in de productieplanning.

Productieplanning versnelt en vereenvoudigt het planproces zodanig, dat uw planresultaten flink verbeteren en u

Oneindige versus eindige capaciteit

de leverdata te allen tijde kunt garanderen aan uw klant.

In Ridder iQ Productieplanning kunt u de orders tegen oneindige of eindige capaciteit plannen, zelfs per bewerking.

Voortgang

Zo kunt u bewerkingen die vaak de bottleneck vormen,

Alle uren die de medewerkers boeken op een order, zijn

tegen eindige capaciteit plannen. De bewerkingen waar-

direct zichtbaar in Ridder iQ Productieplanning. In combi-

van u de capaciteit eenvoudig kunt aanpassen, zijn tegen

natie met Ridder iQ Barcode Uren of Ridder iQ Shop Floor

oneindige capaciteit in te plannen. Op basis van informatie

Control verwerkt het systeem de urenmutaties digitaal,

over de benodigde capaciteit van de bewerking, ziet u

dus live. Ook heeft u inzicht de voortgang in aantallen en

direct of een levertijd wel of niet haalbaar is. Is deze niet

gereedmeldingen.

haalbaar, dan kunt u de capaciteit vergroten of capaciteit
in kopen via uitbesteding. Met als resultaat dat u de leverbetrouwbaarheid kunt blijven garanderen.

“Met Ridder iQ Productieplanning zijn al mijn wijzigingen
en de gevolgen voor andere orders meteen inzichtelijk. Dit
brengt duidelijkheid en rust in de organisatie”
Verkorte doorlooptijden door simulatie

Ook kosten besparen en planningen halen?

Ridder iQ Productieplanning heeft een simulatiefunctie.

En wilt u weten welke voordelen Ridder iQ

Hiermee kunt u de diverse orders (en wijzigingen hierop)

Productieplanning heeft voor uw bedrijf? Neem dan

direct simuleren. Per order, voor nieuwe orders of voor de

contact op met de verkoopafdeling van Trivest Software

totale planning. De simulatie plant de orders heel efficiënt

Group. We vertellen u graag meer, natuurlijk volledig

in, wat zorgt voor een optimaal rendement van uw

vrijblijvend.

capaciteit. De simulatie wordt direct verwerkt in de
lopende orders, zodat voorraad en inkoopadministratie
naadloos aansluiten op de planning. Tijdens de simulatie
houdt de module rekening met een zo kort mogelijke
orderdoorlooptijd.
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