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Information Technology House

االنتاج الصناعى

 تعريف الماكینات
• تعريف أى عدد من الماكینات 

• تحديد العدد الموجود من كل نوع 
• كتابة وصف للماكینة و اى مالحظات عنھا و سنة التركیب 

• تعريف معامالت الفقد للماكینة سواء ھوالك او مرتجعات 
 تحديد قیمة الفقد لكل معامل فى حالة ثباته لكل 

• المنتجات او تحديد قیمة معامالت
  الفقد لكل صنف على حدة 

 يقم البرنامج بضبط حسابات قیم الفاقد للماكینة 
• من ارصدة الخامات المصروفة وقت التشغیل

•تعريف االدوات المستخدمة مع الماكینة و قطع غیارھا 
• تربط االدارة فیما بعد بخط االنتاج إن وجد و تربط بمراحل االنتاج 

 تعريف خطوط االنتاج

مراحل االنتاج

• تعريف أى عدد من خطوط االنتاج   
• تعريف مراحل العمل داخل الخط و ربط كل مرحلة منھم بماكینة

• تعريف اى عدد من مراحل االنتاج 
• إدخال بیانات المرحلة تفصیلیة من الكود – االسم – ترتیب المرحلة فى 

 عملیة االنتاج – اسم االدارة – مدخالت المرحلة – مخرجات المرحلة
• تعريف اسماء العاملین القائمین بالعمل فى كل مرحلة موضحا وظیفة كل منھم 

• تعريف اقسام كل مرحلة و ترتیبھم واى مالحظات عنھم 
• ربط كل قسم بالماكینات المستخدمة 

• تحديد ما إذا كانت المرحلة اساسیة فى االنتاج ام ال لظھورھا بشكل تلقائى وقت التشغیل فیما بعد 
• تحديد مرحلة االنتھاء من االنتاج لقیام البرنامج بالتحويل بشكل تلقائى منھا الى مخازن المنتج النھائى 

معادالت التصنیع
• اختیار المواد الخام الالزمة لتصنیع كل منتج نھائى 

• تحديد الكمیة او القیمة (وفقاً الى وحدة القیاس المعرفة) الالزمة من كل
 مادة خام النتاج وحدة واحدة من المنتج النھائى

• اختیار مستلزمات االنتاج و قیمھا (إن وجدت) الالزمة النتاج وحدة واحدة من المنتج النھائى 
• اختیار مراحل التصنیع التى يمر بھا المنتج النھائى 

• تحديد قیم معامالت فاقد الماكینات للمادة الخام الخاصة النتاج وحدة واحدة من المنتج النھائى  
•يمكن ادخال معادالت التصنیع للمنتجات النھائیة مسبقاً وقبل بدء العمل باالنتاج او يمكن إدخال اثناء العمل

• يمكن استیراد معادالت التصنیع للمنتجات النھائیة من ملف اكسیل 
• سھولة االستعالم عن المنتجات النھائیة الغیر مدخل لھا معادالت تصنیع 

• سھولة االستعالم عن المنتجات النھائیة المدخل لھا معادالت تصنیع و تعديلھا 
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 تسجیل طلبات االنتاج

 إصدار أوامر االنتاج

 ملفات االنتاج

خطة التشغیل

تعد خطوة تسجیل طلبات االنتاج ھى الخطوة االولى لبدء العمل فى عملیة االنتاج و ما سبق ھو
 اساس يجب وضعه اوال قبل بدء العمل 

 تقسم طلبات االنتاج فى البرنامج الى 

 طلب عمیل: اختیار اسم العمیل من قائمة العمالء المعرفة مسبقاً بالبرنامج و فلترة االصناف وفقاً له 
 طلب مخازن: ربط طلبات االنتاج من المخازن بالحد االدنى المعرف لالصناف 

 توقع مبیعات: تسجیل طلبات االنتاج من مسئولى المخازن و المبیعات وفقاً الى مواسم البیع و
 المربوطة بالحد االدنى المعرف لالصناف على مدار السنة

 اختیار مقدم الطلب من قائمة العاملین و ارفاق مستدنات الطلب إن وجدت 
 تسلسل ارقام طلبات االنتاج تلقائیا او ادخالھا يدويا 

 اتاحة اختیار االصناف المطلوبة بفلترة الفئات او البحث عن الصنف بالكود – الباركود – كود البحث السريع 
 يظھر رصید المنتج المطلوب فى المخازن و رصیده تحت التصنیع كمرجع وقت تسجیل طلب 

 االنتاج مع قیام البرنامج بحساب كمیة الفرق عن المخزن 

• كل طلب انتاج يتم تسجیله يظھر فى الخطوة التالیة لعملیة االنتاج و ھى إصدار اوامر االنتاج  
• يظھر رصید كل منتج نھائى مطلوب فى المخازن و رصیده تحت التصنیع كمرجع 

• تظھر المواد الخام و كمیاتھا المطلوبة لتصنیع المنتج النھائى 
• تظھر ارصدة المخازن من المواد الخام المطلوب الصرف منھا كمرجع 

• يقم البرنامج بحساب كمیات الفرف بین االرصدة الفعلیة و الكمیات المطلوبة من المادة الخام 
• يقم البرنامج بالتنبیه فى حالة عدم كفاية المواد الخام لتصنیع المنتج النھائى مع توقف خطوات 

  العمل لحین كفايتھا 

بعد مراجعة ارصدة الخامات الالزمة لتصنیع المنتجات النھائیة و التأكد من كفايتھا يقم البرنامج
بتقسیم أمر االنتاج الى ملفات لكل منتج نھائى داخل الطلب ملف خاص الستكمال خطوات االنتاج 

• ضبط و مراجعة مراحل االنتاج و ماكیناتھا لكل ملف 
• اتاحة اعادة ترتیب مراحل االنتاج  او الغاء بعضھا 

 طلب صرف الخامات لالنتاج

 • مراجعة ارصدة المواد الخام المتاحة بالمخازن 
 • قیام البرنامج بترشیح أفضل شحنات للصرف بعد مراجعته تاريخ الشحنة و تاريخ الصالحیة و حسابه        

 • للكمیات الھالكة و المرتجعة بعد مراجعة فاقد الماكینة 
 • حساب البرنامج للكمیة المتوقع انتاجھا من كل شحنة مختارة للصرف 

 • حساب البرنامج للكمیة المتوقع ارتجاعھا من كل شحنة مختارة للصرف 
 • ارسال طلب اذن صرف المادة الخام الى المخازن 
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 يقم مسئول المخازن بمراجعة اذن الصرف االتى بشكل تلقائى من االنتاج مع اتاحة رفضه او
 تعديله او صرفه فعلیا

 صرف الخامات فعلیاً لألنتاج

 • التشغیل الفعلى لكل مرحلة على حدة من مراحل االنتاج محدداً الوقت و التاريخ 
 •توزيع المادة الخام للعاملین 

 •ضبط و مراجعة الكمیات المنصرفة للتشغیل و الكمیات المرتجعة أو الھالكة منه موضحاً اسم العامل المسئول 
 • تحويل الصنف المصنع الى مخازن المنتج النھائى 

 • مراجعة مسئول مخازن المنتج النھائى اذن االضافة األتى بشكل تلقائى من االنتاج 
 • مراجعة الكمیات المنتجة مع الكمیات المتوقع انتاجھا 

 • مراجعة الكمیات المرتجعة و الھاكلة من المواد الخام مع الكمیات المتوقع ارتجاعھا او ھالكھا وفقاً الى 
  معادالت التصنیع و معامالت فقد الماكینات

 •متابعة طلبات االنتاج
 • متابعة أوامر االنتاج 

 •متابعة أوامر التشغیل 
 •متابعة تشغیل العاملین 

 • متابعة تشغیل الماكینات 

 أوامر التشغیل

 تقارير متابعة االنتاج
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CONTACT US

  sVillaVVilla 66 ,28th St.4th District  

www.smart-itbusiness.com

info @smart-itbusiness.com
-

(New Cairo)5TH Settlement

25657097 25657098 01000703594


