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PRECUT
Glass Industry

toiminnanohjausjärjestelmä
tasolasia jalostavalle 			
teollisuudelle

LEIKKAA

tuotot kasvuun
Precut Glass Industry on toiminnanohjausjärjestelmä tasolasia jalostavan teollisuuden tarpeisiin. Sen avulla voidaan ohjata niin
tasolasia, eristyslasia, laminoitua lasia kuin
taivutettua lasiakin jalostavia yrityksiä.
Precut Glass Industry
• asiakas- ja tuotetiedon hallinta
• tarjouslaskenta
• tilaustenkäsittely
• laskutus ja taloushallinnan liitynnät
• muotokappaleiden suunnittelu
• vapaa ja järjestetty leikkuun
optimointi
• koneliitynnät
• tuotannon suunnittelu ja seuranta
• lähetystoiminta
• varastonhallinta
• raportointi
Toimialakohtainen, yrityksen tarpeisiin sovitettu järjestelmä on yrityksellesi selkeä
kilpailuetu. Aiemmin manuaalisesti tai
useilla eri järjestelmillä tehty työ voidaan
nyt automatisoida ja integroida yhdeksi
kokonaisuudeksi.

Basic Program

Sisältää mm. perusrekisterit, valikkorakenteen ja käyttäjäkohtaiset asetukset. Perusohjelmaa laajennat joustavasti
tarvitsemillasi ominaisuuksilla.

Tarjouslaskenta ja tilaustenkäsittely
Order

Syötä tilaustietoja, ylläpidä tuoterekistereitä ja hinnastoja,
tulosta tarjouksia. Järjestelmä huomioi eri lasirakenteet ja
niihin sisältyvät työvaiheet.

Transform

Saat tilaustiedot lähtötiedostosta automaattisesti tietokantaan tiedostomuuntimen avulla.

Laskutus ja myyntireskontra
Invoice

Sisältää tasolasituotteiden ja yleisten tuotteiden hintalaskentaan ja laskutukseen liittyvät toiminnot. Myös muita kuin
lasituotteita voidaan käsitellä ja hinnoitella yleisen tuoterekisterin avulla.

E-Invoicing

Luo Finvoice -järjestelmän mukaisia sähköisiä laskuja.

Ledger Link

Linkitä Precut Glass Industry käyttämääsi taloushallintajärjestelmään.

Ledger

Laskutukseen integroitava myyntireskontrasovellus.

Ostotoiminta
Purchase Order

Muodosta ostotilauksia ja tarjouspyyntöjä. Lasituotteiden
rakenteelliset ominaisuudet ja hinnoittelumallit ovat
käytettävissä.

Purchase Invoice

Muodosta ja käsittele ostolaskuja.

Purchase Ledger Link

Linkitä ostotoiminnot taloushallinnon järjestelmän kanssa.

Hienosuunnittelu: leikkuun optimointi, muodot
Optimization

Kasvata tuotannon tehokkuutta ja vähennä materiaalihukkaa.

Sequenced Optimization

Erilaisten järjestyssääntöjen avulla voit määritellä etukäteen
lasien sijoittelun lasipukeille, mikä huomioidaan sitten itse
leikkuun optimoinnissa.

Harp Rack Optimization

Järjestetty häkkioptimointi, leikkuun optimoinnissa huomi
oidaan tuotantojärjestyksen mukainen lasien sijoittelu häkkeihin.

Editor

Muokkaa optimoinnin muodostamia leikkuukaavioita tai luo
kokonaan uusia leikkuukaavioita.

Standard Shapes

Sisältää valmiita leikkuumuotoja, joiden parametreja muuttamalla voit luoda tarvitsemasi muodon.

Free Shapes

CAD-piirrossovelluksella voit luoda monimutkaisiakin muotoja viivoja ja kaaria piirtämällä.

Shape Links

Vie tai tuo tietoa eri CAD-järjestelmien välillä DFX tiedoston
avulla.

Stock Size Dimension Search

Optimaalisten aihiomittojen haku.

Työstökoneiden ohjaus
CNC

Liitynnät NC -ohjattaviin erillisiin tuotantokoneisiin ja kokonaisjärjestelmiin:
• lasinleikkuu, lasintaitto, varasto, sorttaus
• listantaitto, eristyslasilinjat
• cnc, hionta, poraus, antennilasit
Ohjauksia on valmiina useisiin eri konemerkkeihin ja liityntöjä
voidaan myös räätälöidä lisää.

Karkea suunnittelu: tuotannon suunnittelu, seuranta ja lähetystoiminta
Order List

Muodosta tuotantolinjojen ja lasinleikkuun työt tilauskannan tiedoista.

Production Control

Suunnittele ja seuraa tuotannon työvaiheita, tuotantolinjojen kapasiteettia ja tilausten valmistumista.

Packing and Delivery

Tulosta lähetystulosteita ja pakkausluetteloita, hallinnoi toimituspukkeja.

Waybill

Muodosta rahtikirjat automaattisesti pakkaus- ja lähetystiedoista.

Stock Control

Lasivaraston varastonhallinta.

Label

Tulosta erilaisia tarroja lasituotteisiin.

Lasin rakenteelliset ominaisuudet
Insulating Glass

Sisältää eristyslasituotantoon ja hinnoitteluun tarvittavia
erikoistoimintoja kuten eristyslasielementtien rakenteiden
määrittely ja tuotannonohjaustulosteet.

Stepped Glass

Määritä ja käsittele ingeroidusti porrastettuja eristyslasirakenteita, myös muotokappaleille.

Laminated Glass

Sisältää laminoidun lasin rakenteen määrittelyyn ja hinnoitteluun tarvittavia erikoistoimintoja.

Bended Glass

Mahdollistaa taivutetun lasin mittatietojen määrittämisen ja
laskennan sylinteritaivutukselle ja sen mahdollisille suorille
jatkoksille.

Precut Glass Industry on osa kilpailukykyisen yrityksen tuotantoketjua.
• tehokkuus kasvaa
• tuotannonsuunnittelu helpottuu
• materiaalihävikki pienenee
• yrityksen kannattavuus paranee
• positiivinen yrityskuva vahvistuu

Järjestelmä laajenee
yrityksesi tarpeiden mukaan
Modulaarisen rakenteen ja laajojen parametrointimahdollisuuksien ansiosta Precut Glass Industry
voidaan sovittaa vastaamaan yksilöllisiä tarpeitasi. Verkkokäyttömahdollisuuden ansiosta ohjelmiston käyttäjämäärää voidaan laajentaa
joustavasti.
Järjestelmän käytettävyyttä ja omaksumista
helpottavat myös käyttäjäkohtaisten käyttöliittymien muokattavuus. Järjestelmässä on valmiina runsaasti toimialan parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia toimintoja ja raportteja.

Asiakaskohtaisesti määriteltävien raporttien
avulla varmistetaan, että yrityksesi voi seurata
toiminnastaan juuri oikeita asioita.

Käyttökoulutus, tuotetuki- ja
ylläpitopalvelut samassa paketissa
Järjestelmän käyttöönoton aikataulusta ja toimenpiteistä sovimme kanssasi. Projektin suunnittelusta, määrittelyistä ja ohjelmiston sovittamisesta asiakaskohtaisiin tarpeisiin vastaa
lasialan erityistarpeet tunteva asiantuntija.
Kokonaisratkaisuun kuuluvat ohjelmistojen lisäksi
tuotteen käyttökoulutus sekä tuotetuki- ja ylläpitopalvelut.

Suomessa, Skandinaviassa ja Baltiassa. Yritys on
itsenäinen ja konevalmistajista riippumaton ohjelmistotoimittaja.
Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista www-sivuillamme.

Jälleenmyyjäsi:
Finortec Oy, Niuvantie 6c
70200 Kuopio, Finland
Puh. 050 528 7090
info@finortec.fi

www.finortec.fi

Mainostoimisto Crealab/Painopaikka 2005. Kiitämme kuvamateriaalista: Nordic Aluminium Oyj, Pilkington Lahden lasitehdas Oy, Tambest Oy, Ikkunatehdas Hautanen Oy, Bystronic Scandinavia

Finortec Oy on vuonna 1993 perustettu suomalainen ohjelmistotalo. Yritys valmistaa ja markkinoi toiminnanohjausjärjestelmiä tasolasiteollisuudelle sekä materiaalin käytön optimointiohjelmistoja levyjä ja profiileja jalostavalle teollisuudelle.
Finortec Oy:llä on yhteensä yli 300 asiakasta

