DRUMIS PLANHULP

De Planhulp geeft u een ongekende controle over de gehele workflow. Vanaf uw werkplek bent u in staat de productiviteit van de gehele onderneming te monitoren en, indien
noodzakelijk, bij te sturen.

Module planhulp
Zo efficiënt mogelijk met menskracht en machinecapaciteit omgaan. Dat is de kunst van een
gezonde bedrijfsvoering. Gelukkig staat u er niet
alleen voor. De Planhulp van Drumis geeft het
broodnodige overzicht.

Hoe werkt de planhulp?
Op basis van de bewerkingen uit een gemaakte calculatie kan men deze op het zelf naar eigen wens
vormgegeven planbord plaatsen. Het planbord is
verdeeld in zelf gekozen activiteiten waarvoor men
de planning wil inzetten.

Altijd weten wie wat wanneer kan doen. De voordelen van een online en actueel visueel planbord
liegen er niet om. De Planhulp zorgt voor sturing
en controle op de werkplek. Elke medewerker heeft
met een muisklik inzicht in de planning. Logistiek is
immers de ruggengraat van elke onderneming.
Perfecte aansluiting, van moment van aanlevering
tot productie en uitlevering. Kan het mooier?

De voorgecalculeerde tijd bepaalt automatisch de
lengte van de plankaarten. Kleuraanduidingen van
deze plankaarten geven de status van de betreffende
order aan.

De Planhulp legt de nadruk op de laatste vier letters: hulp. Dat is een kwestie van visie. In de ogen
van Insad is het namelijk een illusie dat je alle processen volautomatisch kunt inplannen. Want het
zijn uiteindelijk de mensen die het besluit moeten
nemen. Maar dan wel op basis van de juiste informatie. En dat is precies wat de Planhulp biedt: de
belangrijke kostenplaatsen binnen uw onderneming op capaciteit plannen. Het grafische planbord
zet nieuwe orders automatisch klaar voor de planning, met als basis de onderliggende voorgecalculeerde capaciteitsvraag.
Bovendien kunt u ‘handmatig’ planitems toevoegen, zoals gepland onderhoud. Want de mens bepaalt, niet de machine!
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Een plankaart zal bijvoorbeeld groen zijn indien aan
de gewenste status is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld
betekenen dat het materiaal binnen is of een voorgaande bewerking gereed is zodat met de geplande
bewerking kan worden aangevangen.
Via de zogenaamde tooltip kunt u verder inzoomen
op voor de planning relevante details. Het planbord
geeft een helder en duidelijk overzicht van de vrije
en ingeplande capaciteit per bewerking (activiteit).
Highlights Planhulp
● Voorcalculatie is leidend ● Heldere orderinformatie: drukpers, druktijd, leverdatum, omschrijving ●
Planner heeft het laatste woord ● Bewerkingen splitsen op meerdere kostenplaatsen ● Bij overlappingen:
conflictmelding ● Orders parkeren ‘boven’ de planning ● Print van planbord ● Handmatige planitems
toevoegen, zoals bijvoorbeeld onderhoud ● Knippen
en plakken in de planning ● Gekleurde plankaarten,
voorzien van ordergegevens als ordernummer, debiteur, omschrijving, oplage en status ● Overzichten
mogelijk per dag, week, maand, jaar, per afdeling en/
of kostenplaats ●
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