
A GYÁRTÓK
NAGY
DILEMMÁJA

www.smartERPblog.com

s m a r t E R P  b l o g

Egy szoftver rengeteget tud javítani egy cég

életén, de ...



Mindenki tudja, hogy a technológia meg fogja határozni a

jövőnket. Egy cég sikere már nem csak az embereken, a

stratégián, a marketingen és a folyamatokon áll vagy bukik,

hanem azon is, hogy miként és milyen mértékben használja ki

a technológia vívmányait.

Logikusnak tűnhet, hogy a mérnökökkel és magasan képzett

szakemberekkel bőségesen rendelkező gyártó cégek a

piacot megelőzve, otthonosan mozognak ebben a témában.

A valóság azonban más képet mutat!

Míg egy könyvelő, dokumentum kezelő, kereskedelmi vagy

projektmenedzsment modult hetek-hónapok alatt birtokba

vesznek a felhasználók (legyen az akármilyen bonyolult),

addig egy gyártást támogató szoftver bevezetése évekig is

eltarthat, vagy soha nem fejeződik be.

A "digitális átalakulás" minden cég számára kihívás, de 3

probléma kiemelten nehezíti a gyártó cégek életét.

AZ ENIGMA



Termékek és receptúrák
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A feladat
A termékek receptúráit fel kell tölteni, hiszen enékül nincs

miből dolgoznia a rendszernek.

A probléma

Ez nagyon sok munka. Rengeteg a részlet, mélységben

egymásba ágyazott műveletek, alapanyagok és félkész

termékek termékstruktúráján kell átverekedni magunkat. 

Ennek rendbetétele során újabb és újabb kérdések kerülnek

napvilágra. 

Ráadaásul a feladathoz a legjobb szakemberek kellenek, akik

szinte biztos, hogy már most is el vannak havazva.



no.2 Kapacitás beosztása
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A feladat
A munkákat a rendszeren keresztül kell kiosztani, különben a

gép nem fog tudni segíteni. 

A probléma

Ezt  jó eséllyel eddig szóban, faliújságon vagy excelben intézte

a műszak-, vagy termelésvezető. Folyamatosan

alkalmazkodva az örökkön változó helyzethez, ad-hoc

döntéseket hozva.

Ez hosszútávon általában nem fenntartható, függést vagy

veszteséget okoz a cégnek, fejlődési zsákutcába vezet.

Bár a rendszer sok számítást elvégez, rengeteget segít, de

behatárolja a mozgásteret. Amíg korábban elég volt odaszólni

egy munkatársnak, most a rendszeren is végig kell azt vezetni. 



Munka lejelentése
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A feladat
Az anyagok felhasználását, a munkák elvégzését kellő

pontossággal le kell jelenteni a gépben, különben az oly

fontos utókalkulációk nem végezhetők el. 

A probléma

Ez figyelmet igénylő többletmunka, aminek ráadásul nyoma

marad. Rengeteg belelátást enged a főnökségnek, és ez

aggodalommal tölt el sok munkatársat.

Nem biztos, hogy a dolgozók első pillantásra megértik; az ő

jövőjüket is negatívan érinti hosszútávon, ha a cég nem tud

javítani a hatékonyságán. Ez csöndes (vagy hangos)

ellenálláshoz vezet, amin oly sok digitális átalakulás

megfeneklett.



A következő 4 alapelv betartásával sokban javíthatjuk az

átalakulás sikerét.

(1) Határozzuk meg, hogy mely termékek szolgálják

leginkább a cég jövőjét. Ne féljünk szabványosítani, és

egyszerűsíteni ahol kell. A kevesebb néha több.

(2) Tehermentesítsük a legjobb szakembereinket, hogy

érdemben és nyugodt körülmények között tudják

meghatározni a cég jövőbeni működését. Nem akarjuk,

hogy a kapkodás nyomja rá jövőnkre a bélyegét.

(3) A cég munkatársait apró lépésekben kell majd

végigvezetni az átalakuláson. Hogy erre bőségesen jusson

idő és errőforrás, szorozzuk meg 2-vel, amit eredetileg

erre szántunk, és azt szorozzuk meg 2-vel megint. 

(4) A jövő mindig tartogat meglepetéseket - a digitális

átalakulás pedig értelemszerűen új terület. A rugalmasság

és alkalmazkodóképesség a legfontosabb, amit előtérbe

kell helyeznünk. 

A MEGOLDÁS


