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İş emirleri için depolardan malzeme çekilmesini kolaylaştırmak için özel
bir ekran geliştirildi. Malzeme Talep Ekranı isimli bu yeni ekranla,
üretim/planlama personelinin, üretim depolarından malzeme talep ve önem
sırasını kontrol edebilmesi amaçlandı.

Üretim personeli Malzeme Talep Ekranı’nda, İşemri Seçimi sekmesinde, depo
transferi için kullanılacak fiş numarası ve tarih girilir. Talep ekranı
yardımıyla, seçilen üretim depoları için giriş/çıkış hareketlerini
yaratacak depolararası transfer fişleri oluşturulabilir (Şekil 1).

Şekil 1
İleri tuşuna basılarak geçilen İşemri Kısıt Girişi ekranında, iş emri,
mamul ve hammadde bazında kısıtlar girilerek, alttaki gridde sadece
istenen iş emirlerinin listelenmesi sağlanabilir. Malzeme çıkışı
başlatılmak istenen iş emirleri listeden seçilebilir. Bu seçim ve kısıt
girişlerinden sonra, malzeme çekilmesi için detaylı bilgilerin
listelendiği Malzeme Talep Ekranı hazır olur (Şekil 2).

Şekil 2
Set Miktarı
Set miktarı, üretime başlanabilmesi için gerekli olan tüm
bileşenlerin
mevcut
depo
bakiyeleri
kontrol
edilerek,
üretilebilecek mamul miktarını belirtir. Bu hesaplama için
bileşenlerin bakiyesi en küçük olanı baz alınarak diger
bileşenlerden ne kadar talep edilmesi gerektiği tespit edilir.
Örneğin; ürün C için reçetemiz A ve B bileşenlerinden oluşsun.
Eğer A’nın bakiyesi 70, B’nin bakiyesi 100 ise, en fazla 70 adet
C üretilebileceğinden, 100 adet C üretmek için girilmiş bir iş
emri için; B’den de 70 tane çekilmesi gerektiği kolaylıkla
anlaşılabilir.
Bazı reçetelerde üretim yapılmasını etkilemeyecek (vida, kapak
vb.) bazı bileşenler bulunabilir. Bu tür bileşenlerin set miktarı
uygulamasında takip edilmesi istenmiyor ise, mamülün reçetesinde
bu durumdaki bileşenler için “set miktarı hesaplamasında kontrol
edilmesin” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.
Malzeme Talep Ekranı’ndaki “Set Miktarı”, reçetede bulunan hammaddelerden
(oto-reçeteler de dahil), üretim sonu kaydına kadar gerek duyulmayacak
olanlar (reçetede set miktarın hesaplanmasına dahil edilmeyenler) hariç,
dikkate alınarak iş emrinde yer alan üründen kaç tane üretilebileceğini
ifade eder. Bunun altında görülen “Üretilebilir Set Miktarı” ise, mamul
reçetesindeki tüm hammaddeler gözönüne alındığında üretimi tamamlabilecek
mamul sayısını gösterir. Bu kutunun yanındaki bar kullanılarak, iş emri
için istenen set miktarı seçilir ve güncelle tuşuyla aşağıdaki hammadde
listesine yansıtılır (Şekil 3):

Şekil 3
Listedeki hammaddeler için, bu ekranda “DİE Bakiye” (Diğer İş Emri Bakiye)
sütununda toplamlar gösterilir. Bunun yanısıra, satır bazında detaylı
olarak hangi iş emirlerinde ne miktarlarda ihtiyaç bulunduğunu görmek de
mümkündür (Şekil 4).

Şekil 4
Yapılan düzeltmeler sonucunda “Belgeleri Oluştur” tuşuyla depolararası
transfer fişleri oluşturulur ve ekranda listelenir.

Şekil 5
Malzeme talep ekranında yapılan iş emirlerine stok ayırma işlemleri
sonucunda oluşan verilerle, iş emirlerinin malzeme durumunu gösteren rapor
alınabilir. Örneğin malzeme talep ekranında rezerve edilmemiş, yani
reçetede set miktar hesaplamasına dahil edilmemiş hammaddeleri göstermek
üzere hazırlanan standart raporun çıktısı aşağıdadır (Şekil 6).

Şekil 6
Bunun dışında da, serbest raporlar kullanılarak, ihtiyaçlara uygun şekilde
iş emri malzeme durumu raporları üretmek mümkündür. Örnek olarak, aşağıda,
iş emri bazında depolarda ayrılmış malzeme bakiyelerini gösteren serbest
rapor çıktısı (Şekil 7) ve altında, bu raporun iş emrine göre gruplanmış
hali görülmektedir (Şekil 8).

Şekil 7

Şekil 8

