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1. MRP Yenilikleri
MRP modülüne eklenen yeni parametreler ile işlemlerin çalışma şekillerinde değişiklikler
söz konusu olmuştur. Bunun dışında Malzeme
Gereksinim Planlama ekranında
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme sonucunda ekrana eklenen sahaların ve eklenen
parametrelerin kullanımları aşağıda açıklanmaktadır.

1.1 Sipariş/Mamul Bazında İş Emri ve Planlama

MRP/Parametre Girişinde bulunan “İş emirleri mamul bazında oluşturulsun mu?”
parametresi kaldırılmış, bunun yerine “Sipariş/Mamul Bazında İşemri ve Planlama”
parametresi eklenmiştir. Önceden Gereksinim Planlama Oluşturma işleminde bulunan
“Sipariş bazında ayrım” seçeneğinin işaretlenmesi ile siparişler bazında plan
oluşturulabiliyor ve bu plan sonucu sipariş bazında incelenebiliyor idi. Yenilenen
parametre işaretli olmayıp, Gereksinim Planlama Oluşturma işlemindeki “Sipariş bazında
ayrım” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, plan sipariş bazında oluşmakla birlikte,
MRP sonuçları kümülatif (sipariş bağımsız) oluşmaktadır. Yenilenen parametre
işaretlendiğinde ise, herhangi bir başka işleme gerek kalmaksızın, hem plan hem de MRP
sonuçları sipariş bazında oluşturulabilmektedir.

Ayrıca parametre eskiden olduğu gibi planlama sonucunda oluşan iş emirlerinin hem
mamuller hem de siparişler bazında oluşmasını sağlar. Yarı mamuller için oluşturulan iş
emirlerinde, yarı mamulün hangi sipariş ve hangi mamul için üretileceği izlenebilecektir.
Yarı mamul ve mamullerin hangi sipariş için üretileceği iş emrinde bulunan Sipariş No
sahasında izlenebilir. Yarı mamullerin hangi mamul için üretileceği bilgisine ise Ref.İş
Emri No. sahasından ulaşılabilir. Bu parametre işaretli olduğunda, Ref.İş Emri No
sahasına mamul için açılan iş emrinin numarası atılacaktır.

1.2 Sipariş Satırı Bazında İş Emri ve Planlama

Bir müşteri siparişinin içinde, aynı stoğun birden fazla satırda geçmesi durumunda, bu
kalemlerin toplam miktarı dikkate alınarak malzeme gereksinim planı oluşturulmakta ve
bu sipariş için tek bir iş emri açılmaktadır.
Ancak, MRP/Parametre Girişinde bulunan “Sipariş Satırı Bazında İşemri ve Planlama”
parametresinin işaretli olması halinde, bir siparişin içindeki tüm satırlar ayrı ayrı dikkate
alacak ve her satır için ayrı planlama yapılıp farklı iş emri oluşturulacaktır.
“Sipariş Satırı Bazında İşemri ve Planlama” parametresinin aktif hale gelebilmesi için
öncelikle “Sipariş/Mamul Bazında İşemri ve Planlama” parametresinin işaretlenmesi
gerekmektedir.
Sipariş satırı bazında takip yapılabilmesi için Malzeme Gereksinim Planlama ve İş Emri
Girişi ekranlarında Sip. Kont. Sahası sorgulanmaktadır.

Bu sahada, ilgili stoğun Sipariş No sahasında belirlenen siparişte kaçıncı satırda olduğu
gösterilmektedir. Böylece siparişte birden fazla tekrarlayan stok kalemleri için ayrı iş
emri açılabilmesi ve planlama yapılabilmesi mümkündür. Bu parametrenin işaretli
olmadığı durumlarda, bu sahaya program tarafından sıra numarası atılmayacaktır.

1.3 MGP’den İş Emri Oluşturmada Yapılan Yenilikler
1.3.1 İş Emirlerinin Güncellenmesi

MGP’de İş Emri Oluşturma adımından ‘Oluştur’ butonu yardımı ile iş emirleri
oluşturulabiliyordu. Şayet MGP’de değişiklikler yapılıp tekrar çalıştırılması durumunda
tüm iş emirleri tekrar oluşturulmak istenir ise önceki iş emirlerinin silinmesi ya da
kapatılması gerekiyordu.
Aşağıda anlatılacak parametre yardımı ile programın önceki plana göre oluşturulan iş
emirlerini bulup, bu iş emirleri üzerinde düzeltme yapabilmesi sağlanmıştır.
Yeni plana göre iş emirlerinin miktarlarında, teslim tarihlerinde, proje kodlarında vs.
değişiklikler olduğunda, İş Emri Oluşturma İşlemi daha önce oluşturulan iş emirleri
üzerinde güncellemeler yapacak, plana yeni eklenen mamuller olması durumunda da
yeni iş emirleri oluşturacaktır.
Programın bu şekilde çalışabilmesi için MRP/Parametre Girişinde bulunan “MGPden İş
Emri Oluşturmada Düzeltme Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.

1.3.2 İş Emirlerinin Sıfırlanması
Malzeme Gereksinim Planlama işleminin belirli bir tarih aralığı için çalıştırılması ile
bulunan sonuçlara göre iş emri oluşturulduktan sonra bazı mamul ve yarı mamuller

MGP’de yer almayabilir. Yeni MGP oluşturulması ile birlikte, eski MGP’den kalan iş
emirlerinin sıfırlanması için bu işlemin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Bu işlem iki şekilde yapılabilecektir. Ya program tarafından otomatik olarak MGP’den İş
Emri Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra ekrandan çıkarken yapılan sorgulama ile;

Ya da MGP’den İş Emri Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra yine aynı ekranda
bulunan İş Emri Sıfırla butonu yardımı ile yapılabilecektir. Bu işlemler aşağıda sıra ile
anlatılmaktadır.
Ekrandaki “Evet” butonuna basıldığında aşağıdaki durumlar dikkate alınarak işlem
yapılacaktır:
•
•

•

MGP’den yer almayan mamul/yarı mamule ait iş emri silinmeyerek, miktarı 0
olarak güncellenecektir.
MGP’den yer almayan mamul/yarı mamul için, önceki MGP’ye göre iş emrine bağlı
üretim yapılmışsa, iş emrinin miktarı da üretilen kısım kadar olacak şekilde
güncellenecektir.
Örneğin; bir mamul için ilk MGP sonucunda 30 adet gereksinim çıkmış ve buna
bağlı iş emrinden 10 adet üretilmiştir. İkinci defada bu mamul MGP’de yer almıyor
ise, iş emirleri sıfırlanırken bu mamule ait iş emrinin miktar sahası 10 adet olarak
güncellenecektir.
MGP’den yer almayan mamul/yarımamul için, İş emrine bağlı üretimin tamamı
yapılmışsa, iş emri miktarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ekrandaki “Hayır” butonuna basılması durumunda eski planda olup iş emri oluşturulmuş
mamullerin yeni planda olmaması ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Fakat sıfırlama işleminin daha sonra yapılabilmesi de sağlanmıştır. Bunun için MGP’den İş
Emri oluşturma ekranındaki İş Emirlerini Sıfırla butonu kullanılacaktır.

İş Emirlerini Sıfırla butonuna basıldığında aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı alınacaktır.

Bu ekranda bulunan evet butonuna basılması durumunda da yukarıda anlatılan koşullara
göre işlem yapılacaktır.

1.4 MGP Oluşturmada İş Emirleri İçin Fabrika Takvimi Kontrol
Edilsin
Malzeme gereksinim planlama işleminde, yarı mamul ve mamuller için gereksinim
tarihlerinin tespiti aşamasında fabrika takvimin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Buna göre,
fabrika takviminde vardiya sayısı 0 (sıfır) olan günlerde üretim yapılmayacağı
varsayılacak ve bu günler planlamaya dahil edilmeyecektir.
Bu parametrenin işaretli olması halinde, uygulamanın nasıl gerçekleşeceğini örnek ile
açıklayalım;
Reçete;
MAM1

YMAM1

HMAM1

HMAM2

MAM1 ve YMAM1 için Stok Planlama Kayıtlarında verilen üretim süresi sırasıyla 5 ve 3
gün iken, mamul (MAM1) için 29.09.2006 tarihli müşteri siparişi girilmiştir. Bu durumda,
fabrika takvimi dikkate alınmadığında çıkacak olan sonuç aşağıdaki gibidir.
Stok Kodu
MAM1
YMAM

Bildirim/Üretim Tarihi
24.09.2006
21.09.2006

Gereksinim Tarihi
29.09.2006
24.09.2006

Ancak hafta sonlarında, resmi tatillerde ya da firma için özel olarak tanımlanan tatillerde
üretim yapılmıyor olması halinde, bu sonuç yanıltıcı olabilmektedir. Bu yüzden daha
doğru bir planlama yapılabilmesi için MRP/Takvim Tanımlamaları/Fabrika Çalışma
Takvimi bölümünde, üretim yapılmayan günler için vardiya sayısı 0 (sıfır) olarak
geçilmelidir. Bu durumda, üretim başlangıç tarihi (bildirim tarihi) tespit edilirken,
fabrikanın çalışmadığı tarihler dikkate alınmayacaktır. Bildirim tarihinin fabrikanın
çalışmadığı tarihe denk gelmesi halinde, üretim daha geri bir tarihe kaydırılacaktır.
Yukarıdaki örnekte, MAM1’in 29.09.2006’da teslim edilebilmesi için 24.09.2006’da
üretime başlanması gerekir (üretim süresi 5 gün). Ancak 23-24.09.3006 tarihleri hafta
sonuna gelmektedir. Bu durumda üretime 22.09.3006 tarihinde başlanmalıdır.
Tatil günlerinin vardiya sayısına 0 girilerek MRP çalıştırıldığında çıkacak olan sonuç ise
aşağıdaki gibi olacaktır.
Stok Kodu
MAM1
YMAM

Bildirim/Üretim Tarihi
22.09.2006
19.09.2006

Gereksinim Tarihi
29.09.2006
22.09.2006

1.5 MGP Oluşturmada Satıcı Siparişleri için Firma Takvimi Kontrol
Edilsin
Malzeme gereksinim planlama oluşturulurken, hammaddelerin hangi tarihte satıcıya
sipariş edileceğinin tespiti aşamasında şirket için kullanılan genel takvimin ya da satıcılar
bazında tanımlanan takvimlerin kontrol edilmesi sağlanmıştır. Buna göre, takvimde tatil
olarak tanımlanmış günlerde üretim yapılmayacağı varsayılacak ve bu günler için sipariş
verilmeyecektir. Bildirim tarihinin satıcı firma için kullanılan takvimde tatil gününe denk
geliyor olması halinde bir önceki çalışma gününe sipariş verilir.
Bu parametrenin işaretli olması halinde, uygulamanın nasıl gerçekleşeceğini örnek ile
açıklayalım;
Reçete;
MAM1

YMAM1

HMAM1

MAM1 ve YMAM1 için üretim süreleri yukarıdaki gibidir.
Mamul (MAM1) için 29.09.2006 tarihli müşteri siparişi var.
HMAM1 hammaddesi 001 kodlu satıcıdan alınmaktadır. Satıcıya ait bildirim/üretim süresi
3 gün olup, takvim bilgisi aşağıdaki gibidir.
Eylül 2006
Pzt

Salı

Çrş

Prş

Cum

Cts

Pzr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Takvimde sarı ile gösterilen günler hafta sonudur. Gri ile gösterilen günler ise satıcı
firmanın yıllık bakıma girdiği günler olup, takvimde özel tatil olarak tanımlanmıştır.
Durum 1;
İş Emirleri İçin Fabrika Takvimi Kontrol Edilsin= İşaretli
Satıcı Siparişleri için Firma Takvimi Kontrol Edilsin = İşaretli değil

Stok Kodu
MAM1
YMAM
HMAM1

Bildirim/Üretim Tarihi
22.09.2006
19.09.2006
16.09.2006

Gereksinim Tarihi
29.09.2006
22.09.2006
19.09.2006

Firma takvimi kontrol edilmiyor ise, bildirim tarihi tespit edilirken satıcı firmanın tatil
günleri dikkate alınmayacak ve sanki bu günlerde de üretim yapacakmış gibi
varsayılacaktır. Örnekte 16.09.2006 tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesine rağmen,
satıcı siparişi bu tarihe verilecektir.
Durum 2;
İş Emirleri İçin Fabrika Takvimi Kontrol Edilsin= İşaretli
Satıcı Siparişleri için Firma Takvimi Kontrol Edilsin = İşaretli

Stok Kodu
MAM1
YMAM
HMAM1

Bildirim/Üretim Tarihi
22.09.2006
19.09.2006
07.09.2006

Gereksinim Tarihi
29.09.2006
22.09.2006
19.09.2006

Yukarıda firma takvimi kontrol ediliyor iken, hammadde için bildirim süresi, gereksinim
süresinden 3 çalışma günü geri gidilerek bulunmuştur.

1.6 Malzeme Gereksinim Planlama Ekranında Yapılan Değişiklikler
Malzeme gereksinim planlama ekranına Sipariş Sıra No, Tarih Değişikliği, Hızlı Silme,
Min.Stok_Kontrol sahaları eklenmiştir. Bu sahalar ile ilgili detaylı bilgi aşağıda
verilmektedir.

1.6.1 Sipariş Sıra No
Siparişin içindeki hangi satırın MGP’ye dahil edileceğinin gösterildiği sahadır. Bu sahanın
kullanılabilmesi için yukarıda anlatılan “Sipariş Satırı Bazında İşemri ve Planlama”
parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Sipariş Sıra No sahasının kullanımı ile,
siparişte birden fazla tekrarlayan stok kalemleri için ayrı planlama yapılabilmesi
mümkündür.

1.6.2 Tarih Değişikliği
Tarih değişikliği fonksiyonu yardımı ile MGP’nin tarihinde değişiklik yapılabilir. Örneğin
12/07/2006 tarihi için girilen MGP kayıtlarının aslında 10/07/2006 için yapılması gerektiği
anlaşıldığında bu işlem yardımı ile MGP’nin tarihi değiştirilebilir. Tarih Değişikliği
butonunda basıldığında aşağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Yeni tarih girilip tamam
butonuna basıldığında da girilen kayıtların tarihleri 10/07/2006 olarak güncellenecektir.

1.6.3 Hızlı Silme
MGP kayıtlarının hızlı bir şekilde silinmesini sağlayan fonksiyondur. Hangi tarih aralığında
bulunan kayıtların silineceği belirlendikten sonra Tamam Butonuna basılmalıdır.

1.6.4 Min. Stok_Kontrol
Stok planlama kayıtlarındaki asgari limitlerin altına düşen stokların, malzeme gereksinim
planına dahil edilmesi için çalıştırılabilecek işlemdir. Butona basıldığında aşağıdaki gibi bir
uyarı ekranı açılacaktır.

Evet butonuna basıldığında da asgarinin altına düşen stoklar tarih kısmında seçili olan
plana dahil edilecektir. Stokların bakiye kontrolleri yapılırken tarih dikkate
alınmayacaktır.

1.7 MGP Oluşturmada Satıcı Belirleme Yöntemi
Malzeme Gereksinim Planlama sonucunda bileşenler için satıcı siparişi verilmesi
aşamasında, hangi satıcılara sipariş verileceği iki farklı yönteme göre belirlenebilir. Bu
yöntemler Dağıtım Oranları ve Öncelik/Kapasite şeklindedir.

MRP modülü Parametre Girişinde bulunan “MGP Oluşturmada Satıcı Belirleme Yöntemi”
parametresinde Dağıtım Oranları seçilmiş olması halinde, sipariş verilecek satıcının
tespiti için Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları bölümünde bulunan Sipariş Oranı sahasında
girilen değerlerin dikkate alınacağı anlaşılacaktır. Bu durumda bir hammaddenin (örneğin
HMAM1) üç ayrı satıcıdan alındığını varsayarsak (örneğin 001,002, 003 satıcı hesapları),
siparişin hangi satıcıya verileceğini bulmak için Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarına bakılır.
HMAM1 hammaddesi için bu kayıtlar aşağıdaki gibi olsun:
Satıcı Kodu
Sipariş Oranı
001
40
002
35
003
25
MRP’de bu hammadden toplam 1200 adet sipariş verilmesi gerektiği tespit edilmişse,

MRP sonucu aşağıdaki gibi olacaktır.
Stok Kodu
HMAM1
HMAM1
HMAM1

Satıcı Kodu
001
002
003

Sipariş Miktarı
480
420
300

1200*0,4
1200*0,35
1200*0,25

“MGP Oluşturmada Satıcı Belirleme Yöntemi” parametresinde Öncelik/Kapasite seçilmiş
olması halinde ise, Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarında bulunan Öncelik ve parametrenin
işaretlenmesi halinde ekrana gelecek olan Kapasite sahalarında bulunan bilgiler dikkate
alınarak, siparişin hangi satıcıya ya da satıcılara verileceği tespit edilecektir.

Bir stoğun birden fazla satıcıdan alınması durumunda, MRP’den satıcı siparişi
oluşturulurken öncelikli olarak hangi satıcıya sipariş verileceği Öncelik sahasında
belirlenmektedir. Ayrıca, ilk önceliğe sahip satıcıya sipariş verilebilmesi için, ilgili satıcının
o dönem için yeterli kapasitesinin olması gerekmektedir. Satıcının ne kadar kapasitesi
olduğu, miktarsal olarak Kapasite sahasına girilmektedir. Bu kapasite miktarının hangi
periyod için geçerli olduğu ise, Kapasite Periyod Tipi sahasında seçilmelidir. Kapasite
Periyod Tipi olarak Günlük, Haftalık, Aylık, Çeyrek ve Yıllık seçeneklerinden birisi
işaretlenebilir. Örneğin, periyod olarak haftalık, kapasite olarak da 30 girilmesi halinde,
bu tedarikçinin haftada 30 adet üretim yapabileceği anlaşılacaktır. Sonuç olarak da bu
tedarikçiye ilgili stoktan haftada 30’u aşacak şekilde satıcı siparişi program tarafından
oluşturulmayacaktır.
Müşteri/Satıcı Stok Kayıtlarında HMAM1 hammaddesi için satıcı bazında öncelik ve
kapasite bilgileri aşağıdaki gibi olsun;
Satıcı Kodu

Öncelik

Kapasite Periyod

Kapasite

003
001
002

Tipi
Aylık
Haftalık
Günlük

1
2
3

90
70
30

Bu stoğa ait MRP sonuçlarının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.
Stok Kodu
HMAM1
HMAM1

Bildirim/Üretim Tarihi
11.09.2006
12.09.2006

Gereksinim Tarihi
11.09.2006
12.09.2006

Gereksinim Miktarı
150
40

Bu durumda eğer bu stoktan daha önce bu dönem için sipariş geçilmemiş ise, öncelik ve
kapasite tanımlamalarında göre program tarafından oluşturulacak satıcı siparişleri
şöyledir:
Sipariş Tarihi
11.09.2006
11.09.2006
12.09.2006
12.09.2006

Satıcı Kodu
003
001
001
002

Sipariş Miktarı
90
60
10
30

003 kodlu satıcının aylık kapasitesi 11.09.2006 tarihinde, 001 kodlu satıcının haftalık
kapasitesi ile 11-12.09.2006 tarihlerinde dolmuştur. Bundan sonraki tüm ihtiyaç 002
kodlu satıcının günlük 30 adetlik kapasitesi ile karşılanabilir. Eğer bu satıcının
kapasitesini de aşan ihtiyaç ortaya çıkarsa, program tarafından kapasiteyi aşan miktar
için herhangi bir satıcıya sipariş verilemeyecektir.

2. Üretim Yenilikleri
2.1 İş Emri Girişi
Üretim modülünde bulunan İş Emri Girişi bölümüne bazı sahalar eklenmiştir. Bu
sahaların neler olduğu ve kullanımları aşağıda açıklanmaktadır.

2.1.1 Sip. Kont.
MRP modülü yeniliklerinde anlatılan sipariş satırları bazında iş emri oluşması ile ilgili
sahadır. Bu sahada, iş emrinde bulunan mamulün sipariş kalemlerindeki satır numarası
gösterilmektedir.

2.1.2 İlişkili İş Emri Kayıtları Güncellensin
Mamullere ait iş emirlerinde yapılan tarih değişikliğinin, Ref. İş Emri No sahasında
mamulün iş emri numarası yazan yarı mamul iş emirlerinde de yapılmasını sağlayan
parametredir.

2.1.3 Ek Bilgiler Sekmesi

2.1.4 Kullanıcı Tanımlı Sahalar
Saha Tablo Eşleştirmesi’nde İş Emri seçilerek tanımlanan sahalar bu ekranda
listelenecektir.

2.2 İş Emrine Bağlı Reçete Kayıtları
Kayıt menüsünün altında bulunan bu işleme iş emri girişinden kolayca erişim
sağlayabilmek için eklenen sekmedir. Bakınız Üretim\İş Emrine Bağlı Reçete Kayıtları.

2.2.1 Saha Tablo Eşleştirmesi

İş emirlerinde ve üretim sonu kayıtlarında kullanılmak üzere ekstra saha
tanımlamalarının yapıldığı menüdür. Bu menüde öncelikle Saha tanımlamaları
seçeneğinden sahalar tanımlanmalı, daha sonra da tanımlı sahaların hangi ekranlarda
kullanılacağının belirlenmesi amacıyla, saha ile tablo eşleştirilmelidir. Bu bölümün
kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız CRM/Saha Tablo Eşleştirmesi.

2.3 Üretim Sonu Kaydı
Üretim modülündeki Saha Tablo Eşleştirmesi ekranında Üretim Sonu Kaydı seçilerek
yapılan tanımlamalar bu ekranda listelenecektir. Bu sahalar rapor amaçlı olarak
kullanılabilecek sahalardır.

