Productie +
- F2 -

Deze module maakt het mogelijk om productieloten te beheren en etiketten per profiel op te maken.
Men is dus niet langer verplicht om een volledige bestelling (of een volledig dossier) te plaatsen.
Een lot bestaat uit verschillende onderdelen die uit verschillende dossiers kunnen komen (al is dat niet
noodzakelijk) en die volgens de gewenste behandeling worden gegroepeerd (glasbestelling EN/OF
productiedocumenten EN/OF nodige materialen).
Een raam in meerdere exemplaren kan gedeeltelijk gelanceerd worden: men kan beslissen om in een lot slechts
een deel van de totaal te produceren hoeveelheid op te nemen. Dat kan interessant zijn voor een grote,
uniforme reeks. Deze werkwijze kan erg nuttig zijn om het afval te minimaliseren in geval van optimalisering,
maar ook wanneer de levering in verschillende fases moet gebeuren (per verdieping of per woningengroep
bijvoorbeeld).
Een lot kan de glasbestelling EN/OF productiedocumenten EN/OF materiaalbehoeften genereren. Op dat niveau
is alles afhankelijk van de organisatie van de onderneming.
Het is mogelijk om de beglazingen en de nodige materialen voor verschillende volledige of gedeeltelijke dossiers
te bestellen (bijvoorbeeld verzameld tot één week werk) en dan de productiedocumenten op te maken voor
kleinere hoeveelheden die bijvoorbeeld overeenstemmen met een halve dag of een dag werk. Dat is vooral
onmisbaar voor de optimalisatie omdat alle profielen van een en hetzelfde lot verwerkt moeten worden alvorens
men tot het lassen of de assemblage van de kaders over te gaan.
Deze module maakt het ook mogelijk om kleefetiketten aan te maken om op de profielen te kleven op het
moment dat ze verwerkt worden. Verschillende informaties kunnen op dit etiket komen (kleur, enkele of dubbele
verzaging, lengte, positie zaagblad, volgnummer als men de optimalisatie gebruikt), maar ook gegevens om het
onderdeel te identificeren (referentie lot, dossier, klant…). Ook informatie voor de bewerkingen kunnen worden
opgenomen (zie module F3)

Voorbeeld
Samenstelling van een lot: verschillende dossiers, maar gedeeltelijke aantallen voor het dossier C 06 ND 0007

Voorbeeld van etiketten

