Pyramid
MPS
Material och Produktionsstyrning

Tillverkningsflödet med Pyramid
Pyramid MPS hanterar lagerflödet i hela tillverkningen
och har samtidigt funktioner för planering av alla
resurser. Information om körplaner kan visas på
terminaler i verkstaden och operations- och
materialrapportering kan göras där arbetet utförs.
Tillverkar du mot kundorder eller lager?
Vid tillverkning mot kundorder kan du skapa tillverkningsorder
(TO) direkt.
Vid tillverkning mot lager ger behovsanalysen förslag på vad
som behöver tillverkas med hänsyn till kundorder och
prognoser. Förslagen kan sedan omvandlas till TO.
I orderläget kan du få snabba besked om materialtillgång och
resurskapacitet via produktcentralen.

Så här bereder du dina produkter
Du bygger dina produkter (strukturer) av material, operationer
och halvfabrikat. Ställtid, körtid och operationsordning kan
anges per operation. Strukturen ger dig direkt en förkalkyl.
Du har möjlighet att koppla ritningar och arbetsinstruktioner
till produkten och dess ingående delar.

Har du koll på dina för- och efterkalkyler?
Om du regelbundet uppdaterar dina operations- och materialkostnader, exempelvis i samband med leverantörsfakturan, kan
du använda priskalkyleringsrutinen för att få uppdaterade priser
på dina produkter.
På efterkalkylen får du möjlighet att kontrollera hur det verkliga
utfallet förhöll sig till förkalkylen. Det är möjligt att se utfallet för
en grupp av TO under ett specificerat tidsintervall.

Återrapportering av tillverkning
När tillverkningsordern är helt eller delvis färdig kan du
återrapportera den för att få in produkterna på lager. Vid
återrapporteringen kan antalet färdigställda och kasserade
enheter anges. Du kan få uttag av material och tid att ske med
automatik. Det är även möjligt att återrapportera
tillverkningsordern då sista operationen rapporteras.

Rapportera operationer
Du styr rapporteringen av operationer efter dina behov av uppföljning.
I enklaste fall sker rapporteringen automatiskt enligt förkalkylen.
Önskas bättre uppföljning sker detta via avvikelserapportering eller
rapportering av verkliga tider. Med Pyramids tillvalsmodul
Tidstämpling kan du stämpla start och stopp av operationer och få
nerlagt tid med hänsyn till arbetsscheman.
När det är viktigt att kunna se hur långt tillverkningsordern har
kommit är det möjligt att per operation rapportera antal detaljer.
Materialuttag kan ske per operation baserat på antalet startade eller
färdiga detaljer.

MPS

Köpa in material
Med hjälp av behovsanalysen köper du in rätt kvantitet till rätt
tidpunkt. Analysen baseras på lagda kundorder/TO eller prognoser.
Du kan också välja att köpa hem förbrukningsmaterial baserat på
beställningspunkter. Alternativt kan varje tillverkningsorder skapa
inköpsanmodan. I samtliga fall finns inköpsparametrar för ledtider
och optimala kvantiteter.

Har du koll på beläggningen i resurserna?
Genom att planera får du kontroll på beläggningen i resurserna.
Låt Pyramid MPS ge dig ett förslag där ställtid/körtid fördelas mot
kapaciteten med hänsyn till planeringsparametrar som kötider och
överlappning. Förslaget kan beräknas utifrån start- eller
färdigvecka med hänsyn till kapacitetstak, och sedan manuellt
finjusteras. Du kan se planeringen överskådligt i ett Gantt-schema.
Med tillvalet Grafisk Planering kan du även planera grafiskt.

Skickar du iväg detaljer för extern
bearbetning eller sammansättning?
Legotillverkning hanteras antingen via extern TO eller extern
operation. Det finns färdiga blanketter för extern tillverkning
med adressuppgifter till leverantören.
Kostnader kan du rapportera i samband med leverantörsfakturan
med pris per bearbetad detalj, timme eller som fast kostnad.
Med tillvalsmodulen flerlager kan även konsignationslager hanteras.

Vet personalen vad som ska köras idag?

Automatiska materialuttag
Du kan låta dina materialuttag ske med automatik. I enklaste fall
kan materialuttag ske automatiskt enligt förkalkylen. Du kan själv
välja vilka material som ska plockas ut automatiskt och
rapportera övrigt material manuellt. För material som plockas ut
med automatik kan eventuella avvikelser naturligtvis rapporteras
separat. Du kan använda streckkoder på arbetskorten för att få en
snabbare och säkrare inmatning av ordernummer/materialkoder.

Via körplanen, som kan visas på fristående terminaler, får
personalen snabbt information om vilka operationer som är
aktuella. Prioriterade order visas först. Operationerna har
färgmarkeringar som enkelt visar om de kan startas eller inte.
Startstatus baseras på tillgång av tillhörande material och om
tillräcklig del av föregående operation är färdigställd.

Vilka behov har du?
Behöver du planera material?
Materialplanering, MPL, är grunden i produktionen och hanterar strukturer i flera nivåer.
Tillverkningsorder (TO) hanteras med uttag av ingående material, rapportering av operationer
och återrapportering av färdig produkt. Behovsberäkningar av material kan ske enligt strukturerna utifrån
liggande kundorder eller prognoser.
Strukturer byggs upp bestående av material, halvfabrikat
och operationer. För halvfabrikat anges om det ska ingå
som komponent eller brytas i sina beståndsdelar vid
registrering av TO. För halvfabrikat
kan separat TO skapas automatiskt.
Priskalkylering. När du byggt
strukturen kan priskalkylering ske
genom att kostnaden för ingående
delar med %-påslag på material,
operationer och försäljningsomkostnader summeras.
Behovsanalysen sammanställer
behovet av material, halvfabrikat och
färdiga produkter fördelat över tiden.
Inköp och TO kan automatiskt
skapas från behoven.

Strukturerna byggs upp av
material, halvfabrikat samt
operationer och ger en
förkalkyl.

Priskalkylering ser till att
du har aktuella priser på
produkterna.

Tillverkningsorder. Vid start
av en tillverkningsorder kan
produktionsdokument som verkstadsorder och plocklista
skrivas ut. Uttag av material och rapportering av tid kan
sedan ske med olika nivåer av automatik. Du bestämmer
själv vad som skall rapporteras med automatik och vad
som måste rapporteras manuellt.
När tillverkningen är klar återrapporteras
tillverkningsordern och produkten är tillgänglig på lager.
Uppföljning av produktionen kan ske med hjälp av efterkalkyler.

Behovsanalysen ger förslag som kan generera
inköp och tillverkningsorder.

Produkt och tillverkningscentralerna ger en bra överblick, dessutom kan underhåll och
rapportering direkt ske härifrån.

Behöver du även planera maskiner och personal?
Genom att utöka Materialplaneringen med MPS får du också möjlighet att planera dina maskiner och din
personal i resursgrupper. Resultatet av planeringen kan visas grafiskt i ett Gantt-schema och i körplanen ser
varje resursgrupp sina planerade jobb. Modulen ger dig även stöd för legotillverkning.
Planera operationer. Planering av operationer sker mot resursgrupper.
Varje resursgrupp har en kapacitet som bokas upp (beläggs). Det är valbart
per resursgrupp om planering sker mot kapacitetstak. Då tillverkningsorder
planeras fördelas operationernas ställ- och körtid i operationsordning mot
kapaciteten i resursgrupperna. På varje operation finns även planeringsparametrar såsom kötider och överlappningsgrad. Planeringen kan ske från
start- eller färdigdag på tillverkningsordern.
Resultatet av planeringen kan visas grafiskt i ett
Gantt-schema.
Körplanen. Här kan varje resursgrupp se vilka
operationer som ska köras och tillhörande
material visas. Om en operation inte går att
starta för att föregående operation inte är
tillräckligt färdig eller att material saknas visas
detta tydligt med färgmarkeringar. Operationer
kan startas och återrapporteras från körplanen.

Planering ger dig start- och
sluttidpunkt för produktionen.
Resursgruppen får av
körplanen besked om vilka
operationer som ska köras
och om de kan startas.

Resurscentralen ger bra överblick över hela
beläggningen av en viss resursgrupp. Dessutom
kan allt underhåll och all rapportering ske direkt
i centralen.
Legotillverkning. Extern tillverkning kan ske antingen för hel TO
eller för viss operation. Ett flertal dokument för lego medföljer.
Kostnader för legotillverkningen kan rapporteras i samband
med leverantörsfakturan.
Grafisk visning av planering.

Produktionsdokument. MPS hanterar fler produktionsdokument såsom operationskort, materialkort, följekort,
produktetiketter mm. Du får också möjligheten att skriva ut
externa dokument t. ex. ritningar och mätprotokoll.

Mer...
Infostudio. Infostudio är kraftfulla sök- och analysverktyg. Det finns
studio för produkter, tillverkningsorder, resursgrupper samt kassation.
Centraler. Snabbt och enkelt kan du få fram viktig information om
ett specifikt objekt via centralerna. Det finns centraler för produkt,
tillverkningsorder samt resursgrupp.
Dokument. Listor och blanketter redigeras enkelt i
rapportgeneratorn. Externa dokument såsom ritningar kan skrivas ut.
Verktyg, maskiner och resurser. Verktyg och maskiner registreras
i MPS. Maskiner eller personal kan bilda en resursgrupp.
PIA. Produkter i arbete, dvs. värdet av till TO uttaget men ej förädlat
material, kan enkelt hämtas fram ur systemet.

Textinstruktioner. Textinstruktioner kan anges per produkt
eller arbetsmoment. Instruktionerna kan sedan visas vid ett
visst arbetsmoment eller skrivas ut på produktionsdokumenten.
Kassation. I samband med rapportering kan du ange
kassationer. Dessa kan sedan följas upp per produkt eller för ett
urval av tillverkningsorder.
Spårbarhet/transaktionsregister. Alla lagerförändringar
loggas i ett transaktionsregister. Uttag/rapporteringar,
inleveranser och lagerjusteringar kan spåras.
Hjälp. Via F1 knappen får du online hjälp för hela systemet.
Dessutom medföljer det en kraftfull handbok om hur du kan
använda MPS systemet.

I samverkan med hela affärssystemet!
För att få ut det mesta av ett MPSsystem är integrationen med det
övriga affärsystemet viktig. Att ha
tillgång till all information om kunder,
leverantörer och tillverkning i ett och
samma system ger många fördelar när
man vill ha kontroll över verksamheten.

Tillverkningen kan generera konteringar i flera dimensioner till redovisningen.
I Tidstämpling sker stämplingar mot TO samtidigt som
data lagras för löneunderlag. Påför alla externa kostnader
för t.ex. lego, mot TO vid registrering leverantörsfakturan.
Med CRM-modulen kan du spara noteringar vid TOregistrering, materialinköp, materialuttag, operationsrapportering och återrapportering.
Fördelarna är många med att köra ett integrerat system!

MPL/MPS arbetar helt integrerat med
Pyramid Business Studio. Systemet
genererar materialuttag och inleveranser
från/till lager och du har därför alltid ett
aktuellt lagersaldo och lagervärde.
Inköp och tillverkningsorder (TO) kan genereras
på lagermodulens beställningspunkter,
optimala kvantiteter och disponibla saldon. Om
kundorder har skapat en eller flera tillverkningsordrar kan du även söka dessa med hjälp av
ordernumret från order/projektrutinen.
Om du har stora projekt som består av många TO
kan du enkelt i Projektcentralen se alla TO som är
knutna till projektet.

Utöka funktionaliteten
med fler moduler
Tidstämpling. Tidstämpling kan integreras med MPS och ger
en effektiv operationsrapportering. Även tillhörande material
kan rapporteras vid operationsstämplingen. Modulen hanterar
även scheman, raster, övertid, frånvaro och flextid.
Flerlager. Flera lager kan hanteras i Pyramid MPS, t.ex. lager
för prototyptillverkning, serieproduktion, externa lager hos
legotillverkare etc. Det är möjligt att ha ett speciellt lager för
tillverkning. Lager kan anges per tillverkningstyp.
Lagerplats/Batch. Med Lagerplats/Batch kan flytande
lagerplatser för artiklar och produkter hanteras. Batchhantering
av material ger möjlighet att i efterhand spåra från vilken
batch och leverantör material till TO använts.

CRM - Verksamhetsstöd. CRM är ett utmärkt verktyg som
stöd för verksamheten. Noteringar, aktiviteter, kan göras om
överenskommelser, kvalitetspunkter, reklamationer, leveranser etc.
och kopplas till tillverkningsordrar, artiklar, kunder och leverantörer mm. Dokument kan kopplas till aktiviteter.
Användarstudio. Genom att dölja fält och ändra inmatningsordning kan arbetsgången förenklas och effektiviseras.
Behörighet. Behörighetsmodulen styr tillgängligheten till
systemet så att användare bara kommer åt tillåtna rutiner.

Serienummer. Serienummer kan användas både på färdigprodukter, halvfabrikat och material. Vilka serienummer som
använts i en TO kan i efterhand lätt spåras.

Konsultstudio. Om ditt företag har ett speciellt behov kan i
många fall din återförsäljare komplettera installationen med en
anpassning i konsultstudion.

Grafisk planering. Med grafisk planering (EQ-Plan) kan
planeringen ske grafiskt i ett Gantt-diagram.

Import. Importmodulen ger dig möjlighet att importera
strukturer, exempelvis från ditt CAD-program. Det är även möjligt
att importera rapporteringar från exempelvis maskin eller
handterminal. Pyramid kan med automatik läsa in importfiler.

Inventarier. Inventarier integreras med maskiner och verktyg.

Så används MPS idag!
Användningsområdet för Pyramid MPS är stort och våra kunder använder funktionerna på många olika sätt.
Genom att ställa in egenskaper har de anpassat systemet för just sina behov. Här nedan ser du några exempel på
hur kunder använder modulen i sin verksamhet.

– Nilsson Special Vehicles
”Pyramid MPS ger oss kontroll över vårt
lager så att rätt material och komponenter
finns hemma vid rätt tillfälle. Därigenom
undviker vi kostsamma produktionsstopp
orsakade av komponentbrist.”
/Fredrik Nilsson, NSV i Laholm

Varje kundorder är oftast unik. Den byggs upp av en
grundbil plus ett antal tillval. Detta resulterar i flera
tillverkningsordrar, knutna till kundordern. Dessutom tillverkas egna halvfabrikat och reservdelar mot
lager. Tid rapporteras på varje operation och
tillhörande material tas ut. Genom att använda
automatiska uttag och endast manuellt rapportera
avvikelser har rapporteringsarbetet minskat. Varje
objekt (bil) får en ekonomiskt uppföljning. Efterkalkylen kan jämföras med förkalkylen och ger
besked om avvikelser som kan behöva korrigeras.
NSV tillverkar ambulanser, limousiner och begravningsbilar
baserat på Volvo, Mercedes m.fl.

– Saturnus AB
”Tillverkningsorder och strukturer i MPL är
för oss recept. Vi använder blandningsrecept,
tappningsrecept och packningsrecept. Vissa
ingredienser i recepten ingår med mycket
liten kvantitet, andra med mycket stor.”
/Petra Vegelius, Saturnus AB i Malmö

Våra blandningsrecept beskriver hur olika ämnen
ska blandas till en färdig produkt. Vissa ingredienser köps hem i stor kvantitet, men används bara i
väldigt små mängder i recepten.
Tillverkningsordern för blandningen ger ett antal
liter vätska som sedan ska tappas på flaskor enligt
tappningsreceptet. Förutom innehållet i flaskan
tillkommer korkar, flaskor, etiketter mm.
Flaskorna förpackas sedan i displaykartonger enligt
packningsreceptet och är sedan klara för leverans
till våra kunder.
Saturnus AB tillverkar glögg, essenser och snaps mm.

– Sandén SFT AB
”För oss är det viktigt att kunna planera
beläggningen på de viktigaste maskinerna
och att effektivt kunna följa upp materialoch tidsåtgång i de olika stegen i
tillverkningsprocessen.”
/Per Arne Lans, Sandén SFT AB i Eslöv

För att ha bra kontroll över produktionen och för att
kunna hantera den optimalt planeras alla operationerna in på respektive resursgrupp. På körplanen
som nås via terminaler i produktionen visas exakt
vilka operationer och tillverkningsordrar som ska
köras under dagen på aktuell resursgrupp. Detta ger
en bra överblick och alla i produktionen vet precis
vad som ska göras och när. Från körplansdialogen
rapporteras använd tid och uttaget material.
Sandén SFT AB trycker/tillverkar skraplotter, bingobrickor,
telefonkort mm.

Snabba fakta om Pyramid MPS
Pyramid MPS skapar effektivitet i din tillverkning
Pyramid MPS

består av två olika delar Materialplanering och MPS. Materialplaneringen hanterar strukturer i flera nivåer, den hanterar
tillverkningsorder och analyserar ditt behov av material.
MPS är en utökning av materialplaneringen där du även kan planera
beläggningen av dina maskiner och din personal. Resultatet av
planeringen visas grafiskt i Gantt-schema. Personalen kan i körplanen
enkelt se vad som ska göras.
Grafisk planering

finns som tillval till MPS för att planera direkt i ett Gantt-diagram.
Genom dra-släpp-teknik kan planeringen enkelt förändras.
Tidstämpling

Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM
och e-handel. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Fristående
moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens, för både mindre och medelstora företag.
Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet
Pyramid den nya tidens behov inom butik, ekonomi, information och verksamhetsstöd.
För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare - www.unikum.se
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finns som tillval för att utifrån en verkstadsterminal hantera
rapporteringarna i tillverkningen. Med hjälp av arbetsscheman
erhålles arbetad tid utifrån stämpling av start och sluttidpunkt.

