
AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním
profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace řízení
podniků tohoto typu. Vstupy a výstupy respektují standardní používanou terminologii.
Mimo standardních funkcí u materiálových toků respektuje požadavky na barvy,
velikosti, tloušťky, bodové hodnoty materiálů apod.
Jedná se o informační a řídicí systém, který poskytuje automatizované zpracování
informací ve všech hlavních činnostech výrobního podniku, a který respektuje
specifičnost obuvnické výroby. AXIS uživatelům poskytuje nepřetržitě informace
důležité pro rozhodování na všech úrovních řízení.

Hlavní rysy:

Provázané řešení: Plná provázanost všech modulů systému a datové základny.

Obslužný a funkční komfort: Ve všech modulech systému je uživateli poskytnuta
podpora ovládání a rozhodování popř. bilancování potřeb a zdrojů.

Vynikající navigace uživatele: Pomocí techniky "dotazu příkladem" (query by
example) může uživatel účinně omezit zadáním vhodných vybíracích podmínek
počet záznamů vybraných z databáze ke zpracování.

Vysoká bezpečnost: Každý uživatel je v systému jednoznačně identifikován. Jeho
práce je v systému dokumentována a je řízena jak přidělením určitého oprávnění
k jednotlivým aplikacím, tak i přiřazením pracovníka na konkrétní funkci.

Dělba odpovědnosti: Zásadní data jsou spravována uživateli s privilegovanými
oprávněními a ostatními uživateli jsou "pasivně" využívána.

Průkaznost: Veškeré věcné pohyby v systému jsou trvale dokumentovány (např. pro
konkrétní materiál lze doložit veškeré skladové pohyby za zvolené období včetně
odkazu na konkrétní doklady, kterými byl daný pohyb realizován).

Systémové prostředí: Systém řízení databáze Informix, operační systém Unix;
bezpečnost provozu je podpořena využitím databázového prostředí Informix.

Minimální omezení: Nejsou kladena žádná programová omezení na počet
evidovaných prvků a jejich částí (počet operací v technologickém postupu, počet
materiálů vstupujících do operace, počet výrobních dávek pro jednu výrobní zakázku,
počet úrovní organizační struktury, ...).
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STRUKTURA SYSTÉMU

Užitná hodnota celého systému není dána jen rozsahem funkcí jednotlivých modulů,
ale právě nejvyšší kvalitou celého systému je dokonalé propojení jednotlivých modulů
- plynulá návaznost všech funkcí, sdílení a předávání dat v rámci jediné datové
základny.
Celý systém AXIS pro výrobní organizace se skládá z několika modulů, z nichž
některé mohou být nasazeny samostatně (např. Materiálně technické zásobování).
Na druhé straně jsou některé moduly (např. Výroba) natolik svázány s jinými (např.
Technická příprava výroby), že by jejich samostatné nasazení bylo neefektivní až
nefunkční.
I když jsou jednotlivé moduly relativně samostatné, jejich vzájemných propojením se
zvyšuje rozsah jejich funkcí.

Informační systém AXIS Obuv řeší tyto základní okruhy:

�  Správa systému
�  Ekonomika
�  Technická příprava výroby
�  Kalkulace
�  Plánování výroby
�  Řízení výroby
�  Materiálně technické zásobování
�  Odbyt
�  Integrace do účetnictví a saldokonta

SPRÁVA SYSTÉMU

Součástí tohoto modulu je definice jednotlivých uživatelů a jejich přístupových práv
v rámci celého projektu. Nastavením příslušných práv je řízena kompetence a
odpovědnost každého uživatele ke konkrétním činnostem.
Další důležitou částí modulu je i sada obecných číselníků, kterými je řízeno a
kontrolováno další zpracování. Jedná se např. o základní informace o firmě,
střediscích, skladech. Velmi zajímavě řešen je i číselník velikostí, který jednoduchým
způsobem ukazuje převod mezi jednotlivými typy číslování (anglické, francouzské,
mondopoint, ...) v rámci velikostních skupin. Neméně důležitou součástí je i systém
řízení tisků.

EKONOMIKA

Ekonomický modul zahrnuje Integrovaný účetní systém a skupiny úloh Mzdy a
personalistika. Obě tyto funkce jsou popsány v samostatných materiálech. Veškeré
dále popisované moduly jsou na integrovaný účetní systém automaticky napojeny.
Systém Axis v modulu Ekonomika zahrnuje také kompletní evidenci hmotného a
nehmotného investičního majetku včetně úplného napojení na ostatní moduly.
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TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

V rámci modulu technická přípravy výroby je nutné vytvořit datový základ jak pro tisk
technické dokumentace výrobku (technický popis, technologický postup, výrobní
předpis, ...), tak pro následné zpracování v oblastech kalkulací, plánování výroby,
řízení výroby či MTZ. Za soubory matričního typu, které popisují výrobek považujeme
identifikační list obuvi a souhrn dílců.

KALKULACE

Jednou z nejdůležitějších součástí nejen tohoto modulu, ale i celého systému je
soubor materiálů a komponent pro výrobu obuvi - Ceník materiálů a komponent pro
výrobu obuvi. V něm se shromažďují veškeré informace o materiálech jako např.
názvy, měrné jednotky (kalkulační, nákupní), ceny (kalkulační, nákupní,
připravované), .... Ceník má v celém systému specifické postavení, protože je pouze
jeden a informace jsou z něj čerpány při tvorbě dokumentace, při výpočtech
kalkulací, při bilancování materiálových potřeb, při vlastním nákupu materiálu i při
stanovování limitních spotřeb materiálů pro jednotlivé dílny.
Kalkulace obuvi lze provádět na úrovni předběžné cenové kalkulace i jako přesnou
operativní kalkulaci. U obou typů kalkulací je možné zvolit buď na princip
normativního výpočtu nebo princip pomocí příspěvků na úhradu a lze je vzájemně
kombinovat. Záleží jen na uživateli, kterou variantu pro daný vzor, variaci a barvu
využije.
Jako podklad pro výpočet materiálové části operativní kalkulace mohou vstupovat
(ručně nebo propojením s CAD systémy) výměry dílců za jednotlivé velikosti, které se
budou vyrábět. Tím dochází ke zpřesnění výpočtu materiálové části operativní
kalkulace oproti původnímu výpočtu pouze na střední velikostní číslo.

PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

Plánování výroby probíhá ve dvou rovinách. V rámci rozpisu výroby obuvi
do disponibilních kapacit lze nezařazené objednávky po částech nebo v celku přiřadit
k jednotlivým výrobním dílnám. Samozřejmě, že zařazenou výrobou lze termínově
měnit v závislosti na kapacitách a vytíženosti dílen.
Na základě dodávkových příkazů (ve kterých je specifikován velikostní a ukládací
sortiment) se z rozepsané výroby pro jednotlivé dílny na konkrétní dny vytvoří
operativní plán včetně počtu párů v rámci jednotlivých velikostí a poznámek.

ŘÍZENÍ VÝROBY

Jako podpora pro řízení a evidenci výroby slouží část programového vybavení, která
umožňuje kontrolu a upřesnění úplnosti operativních kalkulací. Dalším velkým
přínosem je automatizovaná tvorba kalkulačních lístků pro jednotlivé pracovníky
manipulačních dílen. Kalkulační lístek obsahuje údaje o:
�  dílně a pracovníkovi;
�  vzoru, variaci a barvě výrobku;
�  velikostech a množství párů v rámci velikostí;
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�  druhu, barvě, ceně a předpokládané spotřebě materiálu.
Pro jednotlivé výrobní stupně jsou na základě operativního rozpisu vypočteny a
prezentovány předpokládané spotřeby materiálů pro každou dílnu za jednotlivé
materiály, barvy, velikosti, tloušťky. Tyto se stávají podkladem pro výdej ze skladů a
následné porovnání plánovaných a skutečných spotřeb materiálů.

MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ ZÁSOBOVÁNÍ

V rámci materiálně - technického zásobování je možné pracovat podle různých
principů oceňování zásob i podle odlišných způsobů identifikace.
Materiály a komponenty pro výrobu obuvi jsou vedeny a oceňovány v tzv. pevných
skladových cenách pro určité období (minimálně 1 měsíc). Při párování příjemky
s dodavatelskou fakturou dojde k vyčíslení odchylky ceny skladové a nákupní a
jejímu zaúčtování.

Identifikace materiálu na skladě probíhá v následující podrobnosti:

�  až 5 místné číslo skladu;
�  2 místné alfanumerické označení skupiny materiálů (např. usně);
�  2 místné alfanumerické označení podskupiny materiálů (např. vrchové);
�  až 16 místné alfanumerické označení materiálu (u usní s určitým pravidlem
pro bodové hodnocení);
�  až 6 místné alfanumerické označení barvy;
�  velikost ( např. pro podešve);
�  tloušťka od (např. pro usně);
�  tloušťka do (např. pro podešve).

V agendě materiálů a komponent lze využít vazbu na subsystém plánování (rozpis
výroby do disponibilních kapacit, tvorba operativního plánu), kdy se na základě
plánované výroby a základních údajů z TPV vypočtou materiálové bilance předběžné
a upřesňující. Tyto lze dále využít jako podklady pro tvorbu objednávek.
Náhradní díly a režijní materiál jsou vedeny a oceňovány v tzv. nákupních cenách
(jedna skladová položka může být vedena v 1 až n různých cenách). Vyskladňovány
jsou na základě principu FIFO (první do skladu první ze skladu).

Objednávky, identifikace materiálu na skladě i skladové pohyby (příjmy a výdeje)
probíhají v následující podrobnosti:

�  až 5 místné číslo skladu;
�  až 6 místné alfanumerické označení výkresu;
�  až 20 místné alfanumerické označení pozice.
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ODBYT

V rámci modulu je řešena problematika styku podniku se zákazníky (objednávky
obuvi, kupní smlouvy, expedice, fakturace zboží a reklamace kvality ), dále zahrnuje
oblast příjmu výrobků či zboží na sklad a vlastní skladovou evidenci včetně
rekapitulace skladové evidence - tj. denní a měsíční sledování skladových pohybů
dle jejich typů, skupin odběratelů a sortimentu zboží..
Faktury na zboží je možné vystavovat v tuzemské či zahraniční měně. Při fakturaci
do zahraničí existuje možnost vystavení faktury v jazyce dané země včetně
doplňujících údajů (pojistka, celní kód, zahraniční názvy obalů, označení artiklu dle
přání zákazníka).
Pozornost si zaslouží také možnost vystavení proforma či zálohových faktur
na dosud nevyrobené zboží (pouze na základě objednávky) nebo na zboží vyrobené,
přijaté na sklad určené k volnému prodeji.
Pro snadné vyhledávání a kontrolu vystavených faktur slouží deník fakturace, který
současně řeší vazbu pracovníků odbytu na oblast účetnictví.

INTEGRACE DO SALDOKONTA A ÚČETNICTVÍ

Integrace do saldokonta je prováděna z deníku fakturace. Naplnění saldokonta je
prováděno pověřeným pracovníkem, který denně spouští aktualizaci saldokonta.
Systém sám vybírá faktury, které nebyly převedeny a provádí přenos do saldokonta
dodavatelů nebo odběratelů.

Systém umožňuje automatickou integraci z oblastí:

�  zúčtování výroby - jednotlivá střediska;
�  zúčtování materiálně-technikého zásobování - pohyby na skladech;
�  zúčtování odbytu - příjem z výroby a nákup zboží, prodej zboží, kvalitativní
reklamace.

Tvorba účetních vět je prováděna z uzavřených dokladů. Systém sám vybírá
doklady, které ještě nejsou převedeny do účetnictví a vytváří účetní věty na základě
obsahu číselníků a definovaných souvztažností účetního systému. Generované
účetní věty lze před napojením do účetního systému prohlížet, kontrolovat, opisovat a
potom provést vlastní převod do účetního systému.
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