Tasolasi
Eristyslasi
Muovilevyt

PRECUT
Glazing

Lasialan talous- ja
tuotannonohjausohjelmisto

LEIKKAA

tuotot kasvuun
Precut Glazing on talous- ja tuotannonohjausohjelmisto lasitusliikkeille ja tasolasia sekä muovilevyjä jalostavalle pienteollisuudelle.
Precut Glazing
• asiakashallinta
• tuotetiedon hallinta
• lasialan tarjouslaskenta
• tilaustenkäsittely
• muotokappaleiden suunnittelu
• leikkuunoptimointi
• leikkuupöytäliitynnät
• laskutus
• myyntireskontra
• raportointi

Precut Glazing - hyödyt näkyvät päivittäin
Ohjelmiston avulla voidaan hallita sekä taso- että
eristyslasirakenteet. Järjestelmä sisältää lasialan
hinnoittelumenetelmät ja tarjouslaskentaan
sekä laskutukseen tarvittavat ominaisuudet.
Leikkuun optimointi vähentää materiaalihukkaa.

Käyttöönoton helppoutta –
joustavaa laajennettavuutta
Modulaarisen rakenteen ja parametrointimahdollisuuksien ansiosta ohjelmisto voidaan sovittaa vastaamaan yrityksesi yksilöllisiä tarpeita.
Verkkokäyttöisyyden ansiosta ohjelmiston
käyttäjämäärää voidaan laajentaa joustavasti. Käytettävyyttä ja omaksumista helpottavat
käyttäjäkohtaisten käyttöliittymien muokattavuus.

Basic Program

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

Tarjouslaskenta ja tilauksenkäsittely
Order

Syötä tilaustietoja, ylläpidä tuoterekistereitä ja hinnastoja, tulosta tarjoukset, tilausvahvistukset ja lähetteet.

Transform

Saat esim. tilaustiedot määrämuotoisesta lähtötiedostosta automaattisesti
tietokantaan tiedostomuuntimen avulla.

Laskutus ja myyntireskontra
Invoice

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

E-Invoicing

Luo Finvoice -järjestelmän mukaisia sähköisiä laskuja.

Ledger

Laskutukseen integroitava myyntireskontrasovellus.

Hienosuunnittelu: leikkuun optimointi ja muodot
Optimization

Kasvata tuotannon tehokkuutta ja vähennä materiaalihukkaa kehittyneillä
optimointiominaisuuksilla.

Offcut

Ylläpidä jäännöspalaluetteloa ja hyödynnä palat leikkuun optimoinnissa.

Editor

Ratkaisujen käsittely on interaktiivinen työkalu, jolla voidaan jatkomuokata
optimoinnin muodostamia leikkuukaavioita tai luoda kokonaan uusia omia
leikkuukaavioita.

Parametric Shapes

Sisältää yli 250 kpl valmiita muotomalleja joiden mitoitusta muuttamalla voit
luoda tarvitsemasi muodon.

Työstökoneiden ohjaus
CNC

Liitynnät leikkuupöytiin.

Karkea suunnittelu: tuotannon suunnittelu
Order List

Saat lisävapautta suunnitella tuotantoa ja leikkuutöitä sisällä olevasta
tilauskannasta.

Label

Tarratulostusohjelman avulla voit tulostaa erilaisia tarroja kappaletiedoista.

Lasin rakenteelliset ominaisuudet
Insulating Glass

Sisältää eristyslasien käsittelyyn tarvittavia elementtirakenneominaisuuksia
sekä tulosteita tuotannonohjaukseen.

Ohjelmiston toimituksesta ja käyttöönottoon liittyvistä työvaiheista vastaa lasialan erityistarpeet
tunteva asiantuntija. Kokonaisratkaisuun kuulu-

vat lisäksi tuotteen käyttökoulutus sekä tarjoa
mamme tuotetuki- ja ylläpitopalvelut.

Precut Glazing on osa
kilpailukykyisen yrityksen
tuotantoketjua.
• tarjouslaskenta ja hinnoittelu
helpottuvat
• tuotannonsuunnittelu helpottuu
• materiaalihukka pienenee
• yrityksen kannattavuus paranee

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

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
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• positiivinen yrityskuva vahvistuu

