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Bütçe tahminlerinden üretim planını oluşturmaya kadar geçen sürecin otomatize
edilmesini sağlayan modüldür. İşleyiş iki ana bölümden oluşmaktadır.
Tahminleme: Geçmiş dönem satış verilerine göre, mamullerin yeni dönemdeki satış
miktarlarını çeşitli yöntemlerle tahminlemeye yarayan bölümdür.
Ana Üretim Planlama: Tahminlenen satış miktarlarının, üretim planına dönüştürülmesi
işlemlerini içerir.
İşlemler MRP modülü Kayıt menüsünde, iki ayrı bölümde yapılabilmektedir.

1.1

TAHMİNLEME İŞLEMLERİ

Bu bölümde, geçmiş satış bilgileri baz alınarak geleceğe yönelik satış tahminlerinin
çeşitli yöntemlerle yapılabilmesi, oluşan tahmin verilerinin elle düzenlenebilmesi ve
tahminlerden bütçe tablosunun oluşturulması sağlanabilir.
İşleyiş
Tahminleme için hangi şirketlerin (geçmiş yıl veri tabanlarının) dikkate alınacağının
belirlenmesi ve bu verilerden hazırlık verileri oluşturulması
Oluşan hazırlık verilerinden farklı modellerle oluşan tahminlerin test edilmesi ve
onaylanan modele göre oluşan tahmin verilerinin kaydedilmesi
Tahmin verilerinin gerekiyorsa elle düzenlenmesi
Tahmin verilerinden bütçe verileri oluşturulması

Tahminleme İşlemleri Parametreleri

MRP modülü / Kayıt / Parametreler menü seçeneği, Ana Üretim Planlama sekmesi,
Tahmin Parametreleri bölümünde, tahminleme işlemleri için geçerli parametreler
tanımlanabilir.
Tahmin Değeri Periyot Tipi; Tahminlerin hangi zaman dilimleri için yapılması
istendiğidir. Gün, Hafta, Ay, Çeyrek ve Yıl bazında tahminler yapılabilmektedir.
Örneğin, aylık tahminleme seçeneği işaretlendiğinde, aylık kümülatif satış miktarları
dikkate alınarak, aylık satış tahminleri oluşturulacaktır. Aynı şekilde çeyrek seçeneği
işaretlendiğinde, yılın 3'er aylık 4 çeyreği için kümülatif satış miktarları dikkate
alınacak, geleceğe yönelik olarak yine çeyrekler bazında satış tahminleri
oluşturulacaktır.
Kümülasyon Bilgisi; Geçmişe yönelik stok satış miktarlarının, stokların hangi bilgisi
bazında kümüle edilmesi istendiğidir. Dolayısıyla, geleceğe yönelik satış tahminleri de
bu saha için yapılmış olacaktır. Örneğin grup kodu sahası belirtilirse, geçmiş satış
miktarları, yukarıda belirlenen aralıklar için, grup kodu bazında kümüle edilecektir.
Dolayısıyla yeni tahminler de grup kodu bazında yapılmış olacaktır. Bazı kuruluşlarda,
satış tahmin ve bütçelemesinin stok kodu bazında yapılması fazla detaylı olacağından,
bu türden bir kümülasyon sağlanmıştır. Ancak tahmin aşamasından ana üretim planı
aşamasında geçişte, gruplanmış tahminler, stok kodu bazına indirgenecektir. Stok
kodu, grup kodu, kod1..kod5, stok kodu + yapılandırma kodu seçeneklerinden biri
seçilebilir.

Tahminleme Hazırlık

Tahminleme yapılabilmesi için geçmişe yönelik olarak irdelenecek veri tabanlarının
(şirketlerin) seçilmesi ve tahminleme yapılacak stoklar için kısıt verilmesi işlemlerinin
yapıldığı bölümdür.

1.1.1.1

Tahminleme İçin Kullanılacak Şirketler

Ekranın sol tarafında yer alan pencerede, veri tabanında yer alan tüm şirketler
görülmektedir. Bu şirketlerin içinden verileri tahminlemeye baz oluşturacak olanları,
sol yanlarında bulunan kutucuğa
mouse ile tıklanarak seçilmelidir.

1.1.1.2

Tahminleme Kısıtları

Ekranın sağ kısmında bulunan kısıt bölümünde, istenirse, tahminleme yapılacak
stoklara kısıt tanımlanarak sadece istenen stokların tahminlenmesi
sağlanabilmektedir.
Kısıt penceresi kullanımı için NNR / İlişkisel Serbest Rapor Sihirbazı / Filtreleme /
Filtreleme Bölümü Kullanımı, Filtrelerin Oluşturulması.

1.1.1.3

Çalıştır ve İptal Butonları

Tahminleme için kullanılacak şirketler ile tahminlenecek stoklar belirlendikten sonra,
çalıştır butonu ile, veriler hazırlanır. Bu bölümde yapılan hazırlık işleminde, sadece
geçmiş dönem satış verileri detrlenmekte olup henüz herhangi bir yönteme göre
tahminleme yapılmamaktadır. Ancak bu bölümde, veri tabanı seçimi ve çalıştır butonu
ile hazırlık işlemi yapılmaksızın, tahminleme işlemine geçilemez.
Hazırlık işleminde, işaretlenen şirketin, şirket yılı dikkate alınarak, stokların sadece
ilgili yıla ait satış değerleri, hazırlık tablosuna aktarılır.

Tahminleme Çalıştırma

Geçmişe yönelik satış verilerinden çeşitli yöntemlerle geleceğe yönelik
tahminlemelerin test edilerek en iyi yöntem sonucu oluşan tahminlerin saklanarak
bütçeye baz oluşturmasının sağlanabileceği bölümdür. Bu bölümde tahminleme
yapmadan önce mutlaka geçmiş verilerin hazırlığı çalıştırılmış olmalıdır (bknz:
Tahminleme Hazırlık).

1.1.1.4

Tahminleme Yapılacak Kodlar

Ekranın sol kısmında bulunan pencerede, stoklar ya da Tahminleme
Parametrelerinde belirtilen kümülasyon sahasına göre stok grupları
(bknz: Tahminleme İşlemleri Parametreleri) bulunmaktadır. Bu
kodlardan mouse ile tahminleme yapılacak kodlar seçilebilir. Birden
fazla kod için tahminleme yapabilmek amacıyla, Ctrl tuşu basılı
tutulacak şekilde, istenen kodlar, mouse ile tıklanarak seçilebilir.
Seçilmiş olan kod(lar) için tahminleme işlemi yapılabilir (bknz:
Tahminleme Yap). Tahminler, sağ tarafta bulunan grafik ortamda
her kod için ayrı ayrı ve sadece seçili bir kod için izlenebilir (bknz:
Tahminleme Grafikleri).

1.1.1.5

Tahminleme Yapılacak Yöntemler
Geleceğe yönelik tahminleri yapabilmek için uluslararası
kabul görmüş istatistiksel yöntemler desteklenmiştir.
Her bir yöntem ile farklı tahminler oluşacaktır. Farklı
yöntemler ile oluşan tahminleri gözlemek için istenilen
yöntemin sol yanındaki kutucuk
mouse ile tıklanarak
işaretlenmelidir.

1.1.1.6

Desteklenen Yöntemler

Constant Model with first order smoothing
Zaman Serisi mevsimsellik ve trand bileşenine sahip değilse sadece rassal salınımlarla
sabit bir ortalama etrafında sapmalar gösteriyorsa kullanılması uygun olan yöntemdir.
En yakın önceki değere en büyük ağırlığı vererek bir sonraki dönemi tahminler.Kısa
dönem tahminleri için anlamlıdır.
Trend Model with first order smoothing
Zaman serisi trend bileşenine sahipse kullanılması uygun olan yöntemdir. Trendi
önceki değerleri düzlenere hesaplar.
Trend + Seasonal Model with first order smoothing
Zaman serisi hem mevsimsellik hem de trend bileşenine sahipse kullanılması uygun
olan metottur.
Seasonal Model
Zaman serisi sadece mevsimsellik bileşenine sahipse kullanılması uygun olan
yöntemdir.
Trend Model with second order smoothing
Zaman serisinin trend bileşenine sahip olduğu durumlarda kullanışlıdır. Model ve
tahminler bir kez düzlenmiş veriler üzerinden hesaplanır.
Constant Model Moving Average
Zaman serisi sabit bir ortalama etrafında rassal salınımlara sahipse kullanılması daha
uygundur. Her yeni tahmin için en eski veri atılarak hesaplanan ortalamayı kullanır.
(Hareketli ortalamalar).
Constant Model Weighted Moving Average
Hareketli ortalamaları en yakın veriye daha büyük ağırlık vererek hesaplar.
Constant Model and Trend Model
Zaman serisi doğrusal bir trend bileşenine sahipse kullanılması uygun olan metottur.
Veriler için y = a+bx formülünü kullanarak bir model kurar.
Second Order Trend Model
Zaman serisi 2. dereceden ( eğrisel ) bir trende sahipse kullanılması gereken
metottur. Tahminlemede kullanılacak formüle x kare değişkenini ekler.

1.1.1.7

Tahminleme Yap

Araç çubuğundaki bu buton yardımı ile tahminleme yapılıp, ekranın sağında yer alacak
grafiklerin çizilmesi sağlanabilir. Tahminleme, tahminleme yapılacak kodlar

penceresindeki seçili stoklar ya da parametrelerde belirtilen kümülasyon sahasına
göre stok grupları (bknz: Tahminleme İşlemleri Parametreleri) için, istenen
yöntem(ler)in (bknz: Tahminleme Yapılacak Yöntemler) uygulanması sonucu oluşan
verilere göre yapılacaktır. Tahminleme sonuçları, ekranın sağında yer alan grafikler
bölümünde gösterilecektir (bknz: Tahminleme Grafikleri). İlk olarak ekrana, seçili
stokların ya da stok gruplarının sonuncusu için yapılmış olan grafik gelecektir. Grafiği
izlenmek istenen stok ya da stok grubu, tek olarak tahminleme yapılacak kodlar
penceresinden seçilmelidir.

1.1.1.8

Tahminleme Grafikleri

Seçili stoğun ya da stok grubunun, istenen tahminleme yöntemlerine göre ve her biri
için ayrı ayrı, geçmiş veri, geçmiş veriye yöntem uygulanmış hali ve gelecek
tahminlerin izlenebileceği grafiklerin bulunduğu bölümdür.

1.1.1.8.1

Yöntem Sekmeleri

1.1.1.8.2

Grafiğin İncelenmesi

Tahminleme Yap butonu ile stoklar ya da stok grupları için, seçilen yöntem(ler)le
tahminleme yapılacak ve bu pencerede, eğer birden fazla yöntem varsa, her bir
yöntem için hazırlanan grafikler ayrı sekmelerde gösterilecektir. Program, hazırlanan
grafiklerin içinden veriye en uygun olanını seçip, ilgili yöntem için hazırlanmış olan
sekmeyi açacaktır. Diğer yöntemler için hazırlanan grafikler, kendi sekmelerine
geçilerek izlenebilir.
Grafiğin X ekseni zaman aralıklarını göstermektedir. Parametrelerde belirlenen periyot
cinsinden aralıkları içermektedir (bknz: Tahminleme İşlemleri Parametreleri).
Örneğimizde, Tahmin parametrelerinde belirtilen periyot tipi Aylık'tır. İki yıllık geçmiş
veri taranmış ve geleceğe yönelik olarak bir yıllık (bknz: Tahminleme Seçenekleri /
Tahminleme Yapılacak Periyot Sayısı) tahminde bulunulması istenmiştir. Bu durumda
X ekseni 36 aylık bölümlere ayrılmıştır, ancak yer yetersizliğinden ikişer aylık
dilimlerde gösterilebilmiştir.
Grafiğin Y ekseni satış miktarlarını göstermektedir. İlgili ürünün ya da ürün grubunun,
işlenmiş verileri içindeki en az satış miktarı ile en çok satış miktarı aralığı, y eksenine
dilimlenerek yerleştirilmiştir.
Kırmızı renkle gösterilen grafik, geçmiş dönem gerçek verisinin zaman (Z) / miktar (Y)
eksenlerine yerleştirilmiş halidir.
Yeşil renkle gösterilen grafik, seçilen yöntem algoritmasının geçmiş dönem verisine
uyarlandığında oluşan düzeltilmiş grafiktir.
Mavi renkle gösterilen grafik ise, aynı yöntem devam ettirildiğinde geleceğe yönelik
olarak oluşan tahminlerdir.
Dikkat; Tahmin verisi, tarih olarak, geçmiş verinin bittiği tarih itibariyle başlar.

Örneğin; 2005 yılının Kasım ayında tahminleme yapılıyor ise ve geçmişe yönelik
olarak 2004 ve 2005 yılları verileri alınmış ise, geçmiş dönem verisi, 2005'in Kasım
ayına kadar geldiğinden, tahminlenen veri, Aralık/2005'ten başlayacaktır. 12 aylık
tahminleme istenmişse (bknz: Tahminleme Seçenekleri / Tahminleme Yapılacak
Periyot Sayısı), grafikte Aralık/2006'ya kadar tahmin yapılmış olacaktır.

1.1.1.8.3

Tahminleme Yöntemi Olarak Belirle

1.1.1.8.4

İstatistikler

1.1.1.9

Tahminleri Kaydet

Her bir yöntem için hazırlanan grafikler incelendikten sonra, bütçeleme anlamında en
uygun miktarları oluşturacak grafik seçilmelidir. En uygun olarak belirlenen yöntemin
sekmesinde yer alan Tahmin Yöntemi Olarak Belirle seçeneği işaretlendiğinde, bu
yöntemle saptanan miktarlar, kaydedilecektir. Bknz: Tahminleri Kaydet. Dikkat;
Tahminleme Yöntemi Olarak Belirle seçeneği, stok ya da stok grupları bazında her biri
için ayrı ayrı işaretlenmelidir. Böylece, her bir stok ya da stok grubu için belirlenen en
uygun yöntem farklı olabilecektir.
MSE: Elimizdeki veriler için yapılan tahminlerle gerçek veriler arasındaki farkların
karelerinin ortalaması.Yapılan tahminler ne kadar iyiyse farkın o kadar küçük olması
ve MSE nin sıfıra yakın çıkması beklenir. En küçük MSE'li yöntem en yakın tahminde
bulunan yöntemdir.
AIC: MSE üzerinden hesaplanan, model içinde kullanılan parametre sayısını da
dikkate alan, MSE'den daha hassas ve güvenilir bir model karşılaştırma yöntemidir.
Uygun modellerin AIC'lerinin sıfıra yaklaşması beklenir.

Araç çubuğundaki bu buton yardımı ile, tahminleme yapılmış stok ya da stok
gruplarının (bknz: Tahminleme Yap), tahminleme yapılacak kodlar penceresinden
seçili olanları için (bknz: Tahminleme Yapılacak Kodlar), incelenen grafiklerden
tahminleme yöntemi olarak belirlenmiş olanlarının (bknz: Tahminleme Grafikleri /
Tahminleme Yöntemi Olarak Belirle), tahmin başlangıç tarihinden itibaren (bknz:
Tahminleme Seçenekleri / Tahminleme Başlangıç Tarihi), periyot aralıklarında (örn;
aylık, çeyrek vb. bknz: Tahminleme İşlemleri Parametreleri), yapılan son tahmine
kadar olan süre için, tahmini miktarlarının kaydedilmesi sağlanabilir. Kaydedilen
tahmin değerlerine, bütçeye aktarım öncesinde elle müdahale etmek mümkündür
(bknz: Tahmin Düzeltme).
Dikkat; Tahminlerin başlangıç tarihi, gerçek verinin bitiş tarihinden itibaren, takip
eden ilk periyottur (örneğin takip eden ay). Ancak kayıtların başlangıç tarihi,
tahminleme seçenekleri / tahminleme başlangıç tarihinde verilen tarihtir.
Tahminlerin bitiş tarihi, gerçek verinin bitiş tarihinden itibaren ilk başlayan periyottan,
tahminleme seçenekleri / tahminleme yapılacak periyot sayısı seçeneğinde verilen
periyot süresi sonudur. Kayıtların bitiş tarihi ise, tahminlerin bitiş tarihi ile aynıdır.
Örnek;
Tahminleme periyot tipi: Aylık seçilmiş ve
2005/Ekim ayında tahminleme yapılıyor olsun.
Gerçek veri hazırlık işlemi, 2004 ve 2005 yıllarını kapsıyor olsun. Gerçek veri bitiş
tarihi, Ekim/2005'tir.
Tahminleme Başlangıç Tarihi: 01/01/2006 ve Tahminleme Yapılacak Periyot Sayısı: 12
verildiğinde,
Tahminleme, 11/2005 – 11/2006 arası tarihler için 12 aylık olarak yapılacaktır.
Kayıtlar ise, 1/2006 – 11/2006 arası tarihler için oluşacaktır.

1.1.1.10

Tahminleme Seçenekleri

Tahminleme Başlangıç Tarihi; Tahminler, tahmin kayıtlarına aktarılırken, baz
alınacak olan başlangıç tarihidir. Dikkat; Tahminler, gerçek verinin bittiği tarih
itibariyle başlatılır. Ancak kayıtlar, bu tarihten sonrasında bir tarih olarak verilip
başlatılabilir. Bknz: Tahminleri Kaydet.
Tahminleme Yapılacak Periyot Sayısı; Tahminlerin, gerçek verinin bittiği tarih
itibariyle başlangıcından ne kadar süreyle yapılacağının parametrelerde tanımlanan
periyot cinsinden süresidir (bknz: Tahminleme İşlemleri Parametreleri / Tahmin
Değeri Periyot Tipi).
Trend Eğim Faktörü; Trend içeren modellerde, çok dik (yukarı ya da aşağı) giden

trendleri yumuşatmak için % olarak verilecek faktördür. Trend eğimi, verilen oranda
azaltılacaktır (bknz: Desteklenen Yöntemler).
Negatif Değerler Sıfırlansın; Seçilen yönteme göre tahminlenen değerler sıfırın
altına düşüyorsa, bu değerlerin sıfırlanması için kullanılır (bknz: Desteklenen
Yöntemler).
Aykırı Değerler Ayıklansın; Tahminleme yöntemleri uygulanırken standart
sapmanın üzerinde ve altında bulunan değerlerin dikkate alınmadan işlem yapılması
için işaretlenmelidir.
Hareketli Ortalama Periyot Uzunluğu; Hareketli Ortalama Yönteminde, ortalama
için ne kadar geriden verilerin değerlendirmeye alınacağının periyot cinsinden
değeridir.

Tahmin Düzeltme

Tahminleme Çalıştırma bölümünde oluşturulan tahminlerin izlenmesi ve gerekiyorsa
düzeltme yapılabilmesi için kullanılan ekrandır (bknz: Tahminleme Çalıştırma).
Kümüle Kodu; Parametrelerde belirtilen stok kümülasyon sahası (bknz: Tahminleme
İşlemleri Parametreleri / Kümülasyon Bigisi) değerlerinden birinin tahminlerini
düzenleme amacıyla seçileceği sahadır. Rehber yardımıyla tahminleri oluşmuş
kümülasyon kodları seçilebilir.
Grid Kullanımı; Gridde, seçilen kod için oluşmuş tahminler yıl, yıl içindeki periyot
(örneğin aylık ise ay kodu, çeyrek ise, 1, 2, 3 veya 4. çeyrek vb. bknz: Tahminleme
İşlemleri Parametreleri / Tahmin Değeri Periyot Tipi) ve tahminlenen satış miktarı
bilgisi yer alacaktır. Tahmin miktarı hücrelerine mouse ile gelip enter tuşuna basılarak
düzeltme konumuna geçilip, hücredeki rakam değiştirilebilir.
Kaydet ve İptal butonları; Değişiklikleri kaydetmeye ya da iptal etmeye yarar.
Kaydetmeden ekran kapatılırsa değişiklikler geçersiz olur.

Tahmin Stok Dağıtımı

Tahminleme Çalıştırma bölümünde oluşturulan tahminlerin (bknz: Tahminleme

Çalıştırma), izleme ve düzeltme işlemleri de tamamlandıktan sonra (bknz: Tahmin
Düzeltme), bütçe tablosuna aktarılma işlemdir. İşlem aynı zamanda, kümülasyon
kodlarında stok kodu dışında kümüle bir kod tanımlanmışsa (bknz: Tahminleme
İşlemleri Parametreleri / Kümülasyon Bigisi), tahminlenen miktarları, bu kümülasyon
koduna ait stok kodlarına dağıtarak bütçe rakamlarını oluşturacaktır.
Tahmini miktarların stok kodlarına dağıtım işlemi, ilgili kümülasyon koduna ait
stokların gerçekleşen satış değerlerinin grubun toplam gerçekleşen satışına oranına
göre yapılır.
Grup Kodu Aralığı; Bütçeye aktarım işleminin kümülasyon kodu aralığında
kısıtlanabilmesi için aralık tanımı yapılabilen seçenektir. Rehberlerden, tahminleri
mevcut kümülasyon kodları için yararlanılabilir.
Tamam ve İptal butonları; Tahminlerden bütçe değerlerinin oluşması işlemini yapar
ya da işlemden vazgeçer.

1.2

ANA ÜRETİM PLANLAMA İŞLEMLERİ

Bu bölümde, tahmin değerlerinin (bknz: Tahminleme İşlemleri) ana üretim planlama
periyotlarına dönüştürülmesi (örneğin, aylık tahminlerin haftalık periyotlara
bölünmesi), ana üretim planının AÜP parametreleri dikkate alınarak oluşturulması,
gerekiyorsa oluşan plandaki değerlerin elle düzeltilmesi ve kabul edilen ana üretim
planının malzeme gereksinim planına aktarılması işlemleri yapılmaktadır. Böylece,
satışı yapılacak ürünlerin, ne zaman ve hangi miktarlarda üretileceği
planlanabilmektedir.

Ana Üretim Planlama Parametreleri

AÜP Değeri Periyot Tipi; AÜP miktarlarının hangi periyot bazında hesaplanacağının
belirlendiği parametredir. AÜP periyodu, tahmin periyodundan farklı olabilir. Örneğin,
tahminleme periyodu aylık, ana üretim planı ise haftalık olarak yapılabilir.
AÜP Miktarı Hesaplanırken Maksimum Stok Dikkate Alınsın; AÜP miktarı
hesaplanırken bulunan dönem sonu tahmini stok bakiyesinin, Stok Planlama
Kayıtlarında belirlenen maksimum stok miktarından fazla olması halinde, oluşan farkın
dikkate alınarak hesaplamanın tekrar yapılması ve bakiye miktarının maksimum stoğu
geçmesinin engellenmesi (bknz:AÜP Bilgilerinin İzlenmesi/Düzenlenmesi) için
kullanılan parametredir.
AÜP Miktarı Hesaplanırken Fabrika Kapasitesi Dikkate Alınsın; AÜP miktarının
hesaplanması aşamasında, ilgili periyot için mevcut üretim kapasitesinin dikkate
alınması ve tahmini kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda, mamul için planlanan
miktarın kapasiteye göre düzenlenmesi için kullanılan parametredir.

Tahmin Miktarlarının AÜP Periyotlarına Dönüştürülmesi

Tahminleme işlemleri ile bulunan tahmin miktarları, Tahmin Parametrelerinde
belirlenen periyot bazında oluşmaktadır. Bu periyot ile ana üretim planının oluşacağı
periyot farklılık gösterebilir. Örneğin, tahmin miktarları aylık oluşturulurken ana
üretim planı periyodu haftalık olabilir. Bu işlem ile, tahmin periyotları için bulunan
tahmin miktarları Ana Üretim Planlama periyotlarına dönüştürülerek AÜP’te
kullanılacak tahmin miktarları oluşturulur. Tahminleme periyodu ile AÜP periyodu aynı
olsa bile, tahminleme işlemlerinde bulunan tahmin miktarlarının AÜP’e yansıtılabilmesi
için bu işlemin çalıştırılması gerekmektedir. İşlem çalıştırıldığında, daha önceden ilgili
dönem için oluşturulan AÜP kayıtları silinerek tekrar oluşturulur. İşlem sonucunda,
tahmin periyotları için belirtilen tahmin miktarları, AÜP periyotlarına dönüştürülmüş
olur.
AÜP için tahmin miktarları oluşturulurken, Fabrika Çalışma Takvimi dikkate
alınacaktır. (Bakınız: MRP/Takvim Tanımlamaları/Fabrika Çalışma Takvimi) Fabrika
Çalışma Takviminde tanımlamaların yapılmaması halinde, AÜP tahmin miktarları
oluşmayacaktır. Takvimde bulunan günlerin, ilgili periyottaki çalışma gününe dahil
edilmesi için vardiya sayısının 0’dan farklı olması gerekmektedir. Çalışma günü
bulunurken vardiya sayısı 1’den büyük olan günler, 1 gün olarak çalışma gününe
eklenecektir.
Örneğin, tahminleme işlemlerinde bulunan tahmin miktarlarının aylık, AÜP
periyodunun haftalık olması halinde, dönüştürme işlemi sırasında, tahmin miktarları
öncelikle ilgili aylardaki toplam çalışma gününe bölünerek günlük tahmin miktarı
bulunacaktır. Çalışma günleri de, bahsedildiği gibi fabrika çalışma takvimi baz alınarak
hesaplanır. Mesela Ocak ayı için tahmin edilen miktarın 1000 ve Ocak ayı toplam
çalışma gününün 20 olması halinde, günlük tahmini satış miktarı olarak 50 (1000/20)
bulunur. Daha sonra ilk haftada kaç gün çalışıldığı bulunacaktır. Örneğin ilk haftada 4
çalışma var ise, AÜP 1. periyodu için tahmini miktar olarak 200 (50*4) hesaplanır.
Başlangıç Tarihi: AÜP’te kullanılacak tahmin miktarlarının hangi tarihten itibaren
oluşturulacağının belirlendiği alandır.
Aktif Başlangıç Tarihi: Dönüştürme işlemi, başlangıç tarihinden bir sonraki günden
başlayarak yapılacaktır. İşlem başlatıldığında, bu sahada gerçek başlangıç tarihi
gösterilecektir. Örneğin Başlangıç Tarihi 01.01.2006 iken, aktif başlangıç tarihi
02.01.2006 olacaktır.

Stoklara Ait Üretim Planlama Çizelgelerinin Oluşturulması
Tahmin Miktarlarının AÜP Periyotlarına Dönüştürülmesi işlemi ile bulunan tahmin
miktarları üzerinden giderek AÜP ve ATP (Available to promise-Satışa arz edilebilir
stok miktarı) miktarlarının hesaplanması için kullanılan işlemdir.
Bu hesaplama sırasında toplam sipariş miktarları, minimum stok seviyesi, parametrik
olarak maksimum stok seviyesi (bknz: MRP/Parametre Girişi/Ana Üretim Planlama),
lot size (stok planlama kayıtları/parti büyüklüğü), önceki periyot stok bakiye
miktarları ve kapasite bilgileri dikkate alınmaktadır.

İşleme başlamadan önce tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmüş olması
gerekmektedir. (Bknz: Tahmin periyotlarının AÜP Periyotlarına Dönüştürülmesi) Bu
işlem ile oluşturulan değerler, AÜP Bilgilerinin İzlenmesi/Düzenlenmesi menüsünden
izlenebilir.

Tahmin Miktarlarının İzlenmesi/Düzeltilmesi
Tahmin Miktarlarının AÜP Periyotlarına Dönüştürülmesi işlemi çalıştırılarak bulunan
tahmin miktarlarının izlenebildiği ve değiştirilebildiği menüdür.

Seçilen stok için bulunan AÜP tahmin miktarları, periyotlar bazında listelenecektir.
Tahmin miktarlarının bu bölümde değiştirilmesi halinde, AÜP Bilgilerinin
İzlenmesi/Düzeltilmesi menüsünde, buradan düzenlenen miktarlar baz alınarak AÜP
ve ATP miktarları hesaplanır.

AÜP Bilgilerinin İzlenmesi/Düzeltilmesi
Stoklara Ait Üretim Planlama Çizelgelerinin Oluşturulması işlemi çalıştırılarak bulunan
değerlerin izlenebildiği ve gerekirse değişikliklerin yapılabileceği menüdür.

1.2.1.1

Stok Kısıt ve Sıralama Tanımlamaları

AÜP bilgileri izlenecek/düzenlenecek stoklar için kısıt vermek amacıyla kullanılan
sekmedir.

Başlangıç Tarihi: AÜP bilgilerinin hangi tarihten itibaren izleneceğinin belirlendiği
alandır.
Kısıt: Stok sahaları kullanılarak Stok AÜP Bilgileri sayfasında listelenecek stoklara ait
kısıt vermek için kullanılan bölümdür. Yukarıdaki örneğe göre, Stok AÜP Bilgilerinde
sadece, Grup Kodu SAMPUAN olan stoklar izlenebilecektir.

1.2.1.2

Stok AÜP Bilgileri

Stoklara Ait Üretim Planlama Çizelgelerinin Oluşturulması işlemi ile bulunan değerlerin
izlenmesi ya da düzenlenmesi için kullanılan sekmedir.
Bu bölümde, AÜP bilgileri, seçilen stok ve AÜP parametrelerinde belirlenen periyotlar
bazında gösterilecektir. Stok Kısıt ve Sıralama Tanımları sekmesinde verilen kısıtlara
uyan tüm stoklar, ekranın sol tarafında listelenir. Ayrıca, Stok Kodu sahasında bunan
rehber ile de bu stokların listesine ulaşmak mümkündür.
AÜP bilgilerinin geçerli olduğu periyot numarası, ilgili bilginin bulunduğu sütunun
başlığında verilir. Ayrıca, bu periyodun hangi tarihler arasını kapsadığını öğrenmek
için, ilgili sütunda bulunan bilgilerden herhangi biri üzerine fare ile gelindiğinde,
ekranın alt kısmında Tarih Aralığı bilgisi gösterilmektedir.

Ekrandaki Değerleri Kaydet: Bu sayfada bulunan bilgilerin bazıları üzerinde (örn;
tahmin miktarı) kullanıcılar tarafından değişiklik yapılabilmektedir. Bu durumda, AÜP
miktarlarının, yapılan değişikliklere göre tekrar hesaplatılabilmesi (bknz: Değişiklikleri
Ekrana Yansıt) ya da değişiklikler dikkate alınmadan önceki değerleri ile bırakılması
(bknz: AÜP Değerlerini Baştan Oluştur) mümkündür. Bu buton, değişikliklere göre
yeniden hesaplatılan ya da değişiklikler yapılmadan önce hesaplanan AÜP değerlerinin
kaydedilmesi durumlarında kullanılmaktadır. Bu butona basıldığında, ekranda bulunan
değerler kaydedilecektir. Daha sonra bu ekrana girildiğinde, en son kaydedilen
değerler izlenecektir.
Değişiklikleri Ekrana Yansıt: Stok AÜP Bilgileri sekmesinde iken, seçili stoğa ilişkin
bilgilerde değişiklik yapılması halinde (örneğin tahmin miktarı), değişikliklerin ekrana
yansıtılması, yani AÜP Miktarı, Stok Bakiye Miktarı ve ATP Miktarı değerlerinin tekrar
hesaplatılması için kullanılan seçenektir. Bu buton ile sadece, değişikliklere ilişkin,
izleme amaçlı olarak, yeniden hesaplama yapılacaktır. Hesaplama sonucunda bulunan
değerlerin kaydedilmesi için Ekrandaki Değerleri Kaydet butonuna basılması
gerekmektedir.
AÜP Değerlerini Baştan Oluştur: AÜP bilgileri izlenen stok için, bu ekranda
değişiklik yapılarak Değişiklikleri Ekrana Yansıt butonuna basıldığında, ekranda
değişliklere bağlı AÜP bilgileri izlenecektir. Ancak, ekranda tekrar değişikliklerden
önceki değerlerin izlenmesi isteniyorsa, bu buton kullanılabilir.
Stok Kodu: AÜP bilgileri izlenecek stok ekranın sol üstünde bulunan Stok Kodu
sahasına girilerek seçilebileceği gibi, ekranın solunda bulunan stok kodu listesinden de
seçilebilir. Stok Kodu Listesinde, sadece, Stok Kısıt ve Sıralama Tanımlamaları
sayfasında verilen kısıtlara uyan stoklar gelecektir.
Tahmin Miktarı: Tahmin Miktarlarının AÜP Periyotlarına Dönüştürülmesi işlemi ile
hesaplanan ya da Tahmin Miktarlarının İzlenmesi/Düzenlenmesi menüsü kullanılarak
oluşturulan tahmin miktarının izlendiği/düzenlendiği bölümdür. Bu değer, ilgili
periyotta tahmini satış miktarını ifade etmektedir. Miktar Bilgisi üzerinde iki kez
tıklandığında saha aktif hale gelecek ve istenen miktar kullanıcı tarafından
girilebilecektir. AÜP hesaplamalarının yeni girilen miktar baz alınarak yapılabilmesi için
sırasıyla Ekrandaki Değerleri Kaydet ve AÜP Değerlerini Baştan Oluştur butonlarına
basılmalıdır.
Tahmin Düzeltme Miktarı: Tahmin miktarlarına eklenmesi gereken miktar bilgisinin
program tarafından getirildiği alandır. Düzeltme miktarı iki durumda
hesaplanmaktadır. Bunlardan ilki, ilgili dönemde girilen sipariş miktarının tahmin
miktarından büyük olmasıdır. Diğer durum ise, ilgili dönem için bulunan stok bakiye
miktarının, maksimum stok miktarından büyük olmasıdır. Bu durumlarda düzeltme
miktarının nasıl hesaplandığı, aşağıda verilen örneklerde açıklanmaktadır. Bu saha

üzerinde değişiklik yapılamaz.
Yeni Tahmin Miktarı: Tahmin Miktarı ile Tahmin Düzeltme Miktarı satırlarında
bulunan değerlerin toplamının program tarafından getirildiği alandır. Değiştirilemez.
Toplam Sipariş Miktarı: AÜP hesaplamasının yapıldığı sırada kayıtlı siparişlerdeki
miktar bilgisinin izlendiği sahadır. Toplam sipariş miktarı, sipariş kayıtları sırasında
güncellenmeyecek olup, sadece ana üretim planlaması yapıldığında gerçek sipariş
miktarına eşit olacaktır. Örneğin, 05/07/2006 tarihinde bir mamule ait müşteri siparişi
bakiyesi 100 olsun. Bu tarihte AÜP miktarı hesaplandığında, Toplam sipariş miktarı
100 olarak kabul edilecek ve hesaplamalar bu değer üzerinden yapılacaktır.
06/07/2006 tarihinde bu mamule ait miktarı 50 olan sipariş girilmiş olsun. Eğer, AÜP
miktarı hesaplanmadan (bknz:Stoklara Ait Üretim Planlama Çizelgelerinin
Oluşturulması ve AÜP Değerlerini Baştan Oluştur) bu sahadaki değer izlendiğinde,
gerçekte olan sipariş miktarı (100+50=150) değil, daha önceki hesaplamada dikkate
alınan sipariş miktarı görülecektir. Ancak AÜP hesaplaması yapıldığında toplam sipariş
miktarı program tarafından güncellenerek 150 olacaktır.
Güncel Sipariş Miktarı: AÜP hesaplaması yapıldıktan sonra girilen siparişlerin de
dikkate alınarak, sistemde, ilgili dönem için bulunan sipariş miktarının gösterildiği
bölümdür. Bu sahadaki miktar bilgisinin Toplam Sipariş Miktarından farklı olması
halinde, Güncel Sipariş Miktarı kırmızı renkte gösterilecektir. Örneğin, 05/07/2006
tarihinde bir mamule ait müşteri siparişi bakiyesi 100 iken AÜP miktarı
hesaplandığında, toplam sipariş miktarı 100 olarak kabul edilecek ve hesaplamalar bu
değer üzerinden yapılacaktır. 06/07/2006 tarihinde bu mamule ait miktarı 50 olan
sipariş girilerek AÜP bilgileri izlenirse, Gerçek Sipariş Miktarı 150 olarak kırmızı renkte
gösterilecektir.
Yeni Sipariş Miktarı: Müşteri Siparişi kaydı esnasında bu ekran kısa yol ile
çağrılabilir. Gelen ekranda, dönemler bazında sipariş miktarı girmek mümkündür.
Sipariş miktarlarının kaydı için Yeni Sipariş Miktarı sahası kullanılmaktadır.
Minimum Stok: Stok Planlama Kayıtları/Planlama-2 sayfasında ilgili stok için girilen
minimum miktarın program tarafından getirildiği satırdır. Minimum stok miktarları bu
sayfada değiştirilemez.
Maksimum Stok: Stok Planlama Kayıtları/Planlama-2 sayfasında ilgili stok için girilen
maksimum miktarın program tarafından getirildiği satırdır. AÜP miktarının
hesaplanmasında burada bulunan miktar bilgisinin dikkate alınması için
MRP/Parametre Girişi/Ana Üretim Planlama sayfasında bulunan “AÜP miktarı
hesaplanırken Azami stok dikkate alınsın” parametresinin işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Bu parametre işaretlendiğinde hesaplanan AÜP miktarına bağlı olarak
bulunan Stok Bakiye Miktarının maksimum stok miktarını geçmesi engellenecektir.
Maksimum stok miktarları bu sayfada değiştirilemez.
Lot Size (Parti büyüklüğü): Stok Planlama Kayıtlarında ilgili stok için girilen parti
büyüklüğünün program tarafından getirildiği satırdır. Parti büyüklüğü miktarı, ilgili
stoktan en az kaçarlık gruplar halinde üretilebileceğidir. Lot size bilgisinin olması
halinde, AÜP miktarı lot size değerinin katları olacak şekilde hesaplanacaktır.
AÜP Miktarı: Stoklara Ait Üretim Planlama Çizelgelerinin Oluşturulması işlemi ile
hesaplanan ana üretim planlama miktarıdır. AÜP miktarının hesaplanması farklı
kondisyonlar için değişkenlik göstermektedir. Farklı kondisyonlar bazında
hesaplamaların nasıl yapılacağı, aşağıdaki örneklerde anlatılmaktadır.
Stok Bakiye Miktarı: AÜP miktarı ile önceki dönem stok bakiye miktarı toplamından
ilgili dönemin yeni tahmin miktarı çıkarıldıktan sonra bulunan miktardır.
ATP Miktarı: Düzeltilmiş Tahmin miktarı ile önceki dönem stok bakiye miktarı
toplamından ilgili dönemin sipariş toplamı çıkarıldıktan sonra bulunan satılabilir stok
miktarıdır.
Bu bilgilere göre, AÜP Miktarı, Stok Bakiye Miktarı ve ATP Miktarı değerlerinin nasıl
hesaplandığı aşağıdaki örneklerde açıklanmaktadır.

Örnek;
1- Minimum stok < Tahmin Miktarı ise;
Önceki
Periyot
Dönem 1
Tahmin
Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
Miktarı
231 bulunan miktar
Minimum
Stok
50
Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok
AÜP
=Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye
Miktarı
261 Miktarı+Minimum Stok) =(231-20+50)
Stok
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Bakiye
Miktarı)
Miktarı
20
50
=(261+20-231)
=Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş Miktarı
ATP
251 =(231+20-0)
2- Minimum stok > Tahmin Miktarı ise;
Önceki
Dönem 1
Periyot
Tahmin
Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
Miktarı
231 bulunan miktar
Minimum
Stok
250 Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok
AÜP
=(Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye
Miktarı
461 Miktarı+Minimum Stok) =(231-20+250)
Stok
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Bakiye
Miktarı)
Miktarı
20
250 =(461+20-231)
=Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş Miktarı
ATP
251 =(231+20-0)
3- Önceki dönem stok bakiyesi > Tahmin Miktarı ise;
Önceki
Dönem 1
Periyot
Tahmin
Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
Miktarı
231 bulunan miktar
Minimum
Stok
50
Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok
AÜP
=(Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye
Miktarı
0
Miktarı+Minimum Stok) =(231-300+50)<0
Stok
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Bakiye
Miktarı)
Miktarı
300
69
=(0+300-231)
=Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş Miktarı
ATP
531 =(231+300-0)
4- Lot Size var ise;
Önceki
Periyot
Dönem
Tahmin
Miktarı
Minimum
Stok
Lot Size
AÜP
Miktarı
Stok
Bakiye
Miktarı
ATP

1

Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
231 bulunan miktar
100 Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok
50
=(Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye Miktarı+Minimum
Stok) =(231-0+100)=331Æ 50’nin katı olması

0

350 gerektiğinden yuvarlanır.
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Miktarı)
119 =(350+0-231)
231 =Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş Miktarı

=(231+0-0)
5- Maksimum stok dikkate alınıyor ve Stok Bakiyesi> Maksimum stok ise;
Önceki
Dönem 1
Periyot
Tahmin
Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
Miktarı
231 bulunan miktar
Minimum
Stok
50
Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok
Lot Size
20
Maksimu
m Stok
60
AÜP
Miktarı
Stok
Bakiye
Miktarı

=(Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye Miktarı+Minimum
Stok) =(231-0+50)=281Æ 20’nin katı olması

300
0

69

gerektiğinden yuvarlanır.
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Miktarı)
=(300+0-231)

Bu durumda, ilgili dönemde kalan bakiye azami stok seviyesinden yukarıda
olacağından, düzeltme yapılması gerekecektir. Yani maksimum stok ile stok bakiye
miktarı arasındaki fark, ilgili dönemin tahmin değerine eklenmelidir. Herhangi bir
dönemde bulunan tahmin düzeltme miktarı, ilgili dönemde fazladan satılması gereken
stok miktarını ifade etmektedir.
Önceki
Dönem 1
Periyot
Tahmin
Miktarı
231
Tahmin
Düzeltme
Miktarı
9
Yeni
Tahmin
Miktarı
240
Minimum
Stok
50
Lot Size
20
Maksimu
m Stok
60
AÜP
Miktarı
Stok
Bakiye
Miktarı
ATP

300
0

60
231

Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
bulunan miktar
=Stok Bakiye Miktarı- Maksimum Stok
=69-60
=Tahmin miktarı+Tahmin Düzeltme Miktarı
=231+9
Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok

=(Tahmin Düzeltme Miktarı- Önceki Dönem Bakiye
Miktarı+Minimum Stok)
=(240-0+50)=290Æ 20’nin katı olması gerektiğinden
yuvarlanır.
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Düzeltme Miktarı)
=(300+0-240)
=Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş Miktarı
=(231+0-0)

6- Toplam sipariş
Önceki
Periyot
Dönem
Tahmin
Miktarı
Toplam
Sipariş
Minimum
Stok
Lot Size
Maksimu
m Stok
AÜP
Miktarı
Stok
Bakiye
Miktarı

Miktarı> 0 ve Toplam Sipariş< Tahmin miktarı ise;
1
231
30
50
20

ATP

Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok

60
300

0

Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
bulunan miktar

69
201

=(Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye Miktarı+Minimum
Stok) =(231-0+50)=281Æ 20’nin katı olması

gerektiğinden yuvarlanır.
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Miktarı)
=(300+0-231)
=Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş Miktarı
=(231+0-30)

Kalan bakiye azami stok seviyesinden yukarıda olacağından, düzeltme yapılması
gerekecektir.
Önceki
Dönem 1
Periyot
Tahmin
Miktarı
231
Tahmin
Düzeltme
Miktarı
9
Yeni
Tahmin
Miktarı
240
Toplam
Sipariş
30
Minimum
Stok
50
Lot Size
20
Maksimu
m Stok
60
AÜP
Miktarı
Stok
Bakiye
Miktarı
ATP

300
0

60
210

Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
bulunan miktar
=Stok Bakiye Miktarı- Maksimum Stok
=69-60
=Tahmin miktarı+Tahmin Düzeltme Miktarı
=231+9

Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok

=(Yeni Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye
Miktarı+Minimum Stok)
=(240-0+50)=290Æ 20’nin katı olması gerektiğinden
yuvarlanır.
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Yeni Tahmin
Miktarı
=(300+0-240)
=Yeni Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş
Miktarı
=(240+0-30)

7- Toplam sipariş Miktarı> 0 ve Toplam Sipariş> Tahmin miktarı ise, öncelikle
sipariş miktarı ile tahmin miktarı arasındaki fark tahmin düzeltme miktarı sahasına
yazılır.
Önceki
Dönem 1
Periyot
Tahmin
Tahmin miktarlarının AÜP periyotlarına dönüştürülmesi ile
Miktarı
231 bulunan miktar
Tahmin
Düzeltme
=Toplam sipariş- Tahmin miktarı
Miktarı
69
=300-231
Yeni
Tahmin
=Tahmin miktarı+Tahmin Düzeltme Miktarı
Miktarı
300 =231+69
Toplam
Sipariş
300
Minimum
Stok
50
Stok Planlama Kayıtları/Minimum stok
Lot Size
20
Maksimu
m Stok
60
=(Yeni Tahmin Miktarı- Önceki Dönem Bakiye
Miktarı+Minimum Stok)
AÜP
=(300-0+50)=350Æ 20’nin katı olması gerektiğinden
Miktarı
360 yuvarlanır.
Stok
=AÜP Miktarı+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Tahmin
Bakiye
Düzeltme Miktarı)
Miktarı
0
60
=(360+0-240)
=Yeni Tahmin+Önceki Dönem Bakiye Miktarı-Sipariş
Miktarı
ATP
0
=(300+0-300)
Yukarıdaki örnekte, ilgili dönemdeki sipariş miktarının tahmin miktarından fazla olması
ve bu yüzden de en az sipariş miktarı baz alınarak üretim planlaması gerektiğinden
dolayı, tahmin düzeltme miktarı sahasına sipariş miktarı ile tahmin miktarı arasındaki
fark eklenmektedir. Böylece tahmin düzeltme miktarı 69 bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili
dönemin sonunda stok bakiye miktarının maksimum stok seviyesini aşmış olması
halinde aradaki fark tekrar bu değere eklenmelidir. Örneğin, stok bakiye miktarı 60
değil de 100 bulunmuş olsaydı, maksimum stok miktarı 60 olduğundan aradaki fark
(40) tahmin düzeltme miktarına eklenecek ve yeni tahmin 340 olacaktı. Bu da
planlamada tahmin miktarı olarak 340’ın dikkate alınacağı anlamına gelmektedir.

1.2.1.3

Grafiksel Gösterim

Stok AÜP Bilgilerinde bulunan değerlerin grafik üzerinde gösteriminin yapıldığı
bölümdür.

AÜP Bilgilerinin MRP’ye Aktarılması

AÜP ile, sadece mamul için üretim planlaması yapılmakta olup, mamullerin üretiminde
gerekli bileşenler için planlama yapılmamaktadır. Dolayısıyla, mamullerin AÜP ile
belirlenen miktarlarda üretiminin yapılabilmesi için gerekli malzemelerin
planlanabilmesi için bu işlem ile AÜP miktarları MRP’ye aktarılmakta ve MRP
çalıştırılarak malzeme gereksinimi yapılabilmektedir.
İşlem sırasında, sadece verilen tarih aralığı için planlanan miktarlar MRP’ye
aktarılacaktır. Ayrıca, Kısıt bölümünde stok sahaları için kısıt verilerek, MRP’ye
aktarılacak mamuller için kısıt verilmesi mümkündür.

Kapasite Hesaplama

MRP/Parametre Girişi/Ana Üretim Planlama sayfasında bulunan “AÜP Miktarları
Hesaplanırken Fabrika Kapasitesi Dikkate Alınsın” parametresi işaretlendiğinde, AÜP
hesaplamaları yapılırken, reçete kayıtlarında bulunan istasyonların kapasiteleri dikkate
alınarak üretim planı oluşturulacaktır. İstasyonlar bazında kümüle olarak tutulan
kapasite bilgileri ve AÜP için kullanılan kapasite bilgilerinde tutarsızlık olması halinde,
kümüle kapasite rakamlarının tekrar hesaplanması için bu işlem çalıştırılmaktadır. Bu
işlem sadece Admin yetkiye sahip kullanıcı tarafından çalıştırılabilecektir.

Müşteri Siparişlerinde Ana Üretim Planlama Bilgileri Kullanımı
MRP modülünde hesaplanan ve izlenebilen AÜP bilgileri (bknz: Stoklara Ait Üretim
Planlama Çizelgelerinin Oluşturulması, AÜP Bilgilerinin İzlenmesi/Düzeltilmesi) daha
sonra Fatura modülü Müşteri Siparişlerinde kullanılabilmektedir. Bunun için Müşteri
Siparişleri/Kalem Bilgileri sayfasında farenin sağ butonuna basıldığında gelen kısa yol
seçeneklerine Ana Üretim Planlama Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek
kullanıldığında çıkan ekranda, ana üretim planlama sonucunda periyotlar bazında
bulunan satılabilir stok miktarı (ATP) izlenebilir, farklı periyotlara sipariş miktarı
girilebilir, girilen bilgiler sonucunda oluşan değişiklikler izlenebilir ve bu ekrandan
girilen miktarlar kaydedilebilir.

Sipariş kaydı oluşturulacak stok kodu girildikten sonra, ekranın üst kısmında farenin
sağ tuşuna basıldığında gelen seçeneklerde Ana Üretim Planlama Bilgileri seçeneği
bulunmaktadır. Bu seçenek işaretlendiğinde Stok Ana Üretim Planlama Bilgileri ekranı
açılacaktır.

Bu ekranda, siparişte girilen stoğa ait AÜP bilgileri, sipariş üst bilgilerinde girilen
teslim tarihinden sonraki periyotları kapsayacak şekilde gösterilecektir. Yani, sipariş
teslim tarihinden önceki periyotlar bu ekranda gösterilmeyecektir.
Sipariş kaydı sırasında, ATP Miktarı sahasında satılabilir stok miktarı izlenebilir. Bu
miktar bilgisi dikkate alınarak yeni miktarlar bu ekrandan girilebilmektedir. Yeni
miktar girişi için Yeni Sipariş Miktarı satırı kullanılmaktadır. Bu satır üzerinde iki kez
tıklandığında ya da klavyenin boşluk tuşuna basıldığında saha aktif olacak ve miktar
girişi yapılabilecektir.
Örneğin, planlama bilgileri yukarıdaki gibi olan bir stok için müşterinin 17.01.2006
tarihinde 5200 adet istediğini varsayalım. Bu tarih, 3. periyoda denk gelmektedir.
Planlama sonucunda 3. periyotta satılabilir stok miktarı 2.352 çıkmıştır. Yani, bu
miktardan fazlası stok bakiyesinde probleme sebep olacaktır. Bu yüzden 5.200 adetlik
siparişin bir kısmı 3. periyoda, kalanı ise diğer periyodlara girilebilir. Aşağıdaki örneğe
göre 2.200 adet, 3. periyoda, 3.000 adet de 4. periyoda girilmiştir.

Listeye Ekle; Sipariş miktarları girildikten sonra, Listeye Ekle butonuna basıldığında
stok kodu ekranın sol tarafına aktarılacaktır. Miktar bilgilerinin siparişe
kaydedilebilmesi için öncelikle bu butona basılması gerekmektedir.
Değişiklikleri Ekrana Yansıt; Ekranda izlenen AÜP bilgilerinin, yeni girilen
miktarlara göre güncellenerek gösterilmesi için kullanılan butondur. Bu butona
basıldığında, AÜP hesaplaması sadece gösterim amaçlı olarak yapılacaktır.
Siparişe Kaydet; Periyotlar bazında girilen miktarların siparişe yine periyotlar
bazında kaydedilmesi için kullanılan butondur. Bu aşamada, farklı periyotlara girilen
sipariş miktarlarının teslim tarihlerinin ilgili periyotlara göre düzenlenebilmesi için
Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi
Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, tüm sipariş
miktarları, tek bir teslim tarihine girilmiş olacaktır. Siparişe Kaydet butonuna
basıldığında, girilen bilgilerin sipariş kalemlerine aktarılmasının yanı sıra, AÜP
hesaplaması yeniden yapılmaktadır. Dolayısıyla bu menüden ya da MRP/Ana Üretim
Planlama/AÜP Bilgilerinin İzlenmesi/Düzeltilmesi menüsünden bu stoğa ait AÜP
bilgileri izlendiğinde, Toplam Sipariş Miktarı satırındaki değere, anlatılan şekilde girilen
sipariş miktarları da dahil edilecektir.

Yukarıda görüldüğü gibi, Ana Üretim Planlama Bilgileri seçeneği kullanılarak farklı
periyotlar için girilen sipariş miktarları satır bazında sorgulanan sipariş teslim tarihi
sahası sayesinde ilgili periyodlara kaydedilebilmektedir. İlgili periyodun ilk günü,
sipariş teslim tarihi olarak program tarafından atanacaktır.
Ancak, sipariş miktarı Ana Üretim Planlama Bilgileri seçeneği kullanılarak değil de
kalem bilgilerinden klasik yöntem kullanılarak girildiğinde daha sonra Ana Üretim
Planlama Bilgileri çağrıldığında, Toplam Sipariş Miktarı değerine, dolayısıyla da AÜP
hesaplamalarına bu miktarlar dahil edilmemektedir. Klasik yöntemle girilen sipariş
miktarları Güncel Sipariş Miktarı satırına dahil edilecektir. Klasik yöntemle girilen
sipariş miktarlarının AÜP’e dahil edilmesi için mutlaka hesaplama işleminin
çalıştırılması gerekmektedir.

