
Cégünk megoldásait Job-
DISPO néven ajánljuk. A
különbözô megoldások alkal-
mazási területeit az 1. ábra
szemlélteti.
A JobDISPO EAI cégen belü-
li interfész problémákat old 
meg (pl.: együttmûködés már
meglévô ERP/PPC/CAD/CAM/
MES/CAQ/MDC szoftverekkel),
de lehetôvé teszi a vevôk és
beszállítók közötti elektronikus
kapcsolat létrehozását is (pl.
EDI/XML). 
A JobDISPO ERP megoldása
támogatja a teljes megren-

delésállomány kezelését az
ajánlatadási elôkalkulációtól a
munkatervezésen és ütemezé-
sen át a gyártás és szállítás
irányításáig, végül az utókalku-
lációig. Alkalmas az egyedi- és
a sorozatgyártásra berendez-
kedett vállalkozások számára
egyaránt, és természetesen a
kettô kombinációját alkalma-
zóknak is. Használható részle-
tes gyártástechnológiával vagy
anélkül is, amely funkció töb-
bek között az egyedi darabok
gyártói számára bír kiemel-
kedô jelentôséggel.

JobDISPO MES lehetôvé te-
szi a termelés finom és
hosszútávú ütemezését, el-
lenôrzését a rendelkezésre
álló erôforrások függvényé-
ben. A munka- és anyagren-
delések gondos megterve-
zése pedig biztosítja a szállí-
tási határidôk és gyártási
idôk betartását. 
A JobDISPO MDC adat-
gyûjtô megoldás összesíti a
tényleges adatokat az üzem-
bôl, tervezô csoporttól, de az
interneten keresztül akár a
beszállítóktól is.

JobDISPO: Szoftver a kis- 
és közepes vállalkozások részére
Szoftverünket kifejezetten a kis- és közepes ipari vállalkozások igényeire fejlesztettük ki,  és
ma már közel 500 cég (pl.: szerszámkészítõ, egyedi gépgyártó, gyártóüzem építõ, berende-
zés-tervezõ, fémfeldolgozó, mûanyag-feldolgozó, autóipari beszállító) mûködését segítik
megoldásaink.

1. oldal: 
JobDISPO: Szoftver a kis- és
közepes vállalkozások részére

2. oldal:
JobDISPO ERP: a vállalati
erõforrás-tervezõ

3. oldal:
JobDISPO MES: a termelés
tervezõ és ütemezõ

4. oldal:
JobDISPO MDC: üzemi
adatgyûjtés

5. oldal: 
JobDISPO eMDC: a web-
alapú adatgyûjtés

6. oldal: 
JobDISPO EAI: az interfész
problémák megoldására

7. oldal: 
JobDISPO FAP: gyárter-
vezés, logisztikai tervezés,
anyagmozgatás és elrende-
zés-tervezés egyidôben

8. oldal:
JobDISPO BKN: szûk ke-
resztmetszetek dinamikus
elemzése

9. oldal:
JobDISPO DIS: szállítási
ütemezés és JIT (Just-In-
Time) diszpozíció keret- vagy
ismétlõdõ rendelések esetén

10. oldal: 
JobDISPO MCP: a vállalati
döntéshozók irányítópultja

11. oldal:
Általános információk

JobDISPO család



2

JobDISPO ERP: a vállalati erõforrás-tervezõ
A JobDISPO ERP egy könnyen használható vállalati erõforrás-tervezõ rendszer, melyet kifejezetten a kis-  és közepes
gyártócégek számára fejlesztettünk ki oly módon, hogy alkalmas legyen mind az egyedi-, mind a sorozatgyártásra beren-
dezkedett cégek mûködésének optimalizálására. Kiemelkedõ képessége az egyre növekvõ alkatrészlisták kezelése, az integrált
elõ-, gyártásközi és utókalkuláció. Ezen felül lehetõvé teszi a részletes gyártástechnológiával történõ vagy az anélküli munkát.

Koncepció
A JobDISPO ERP fejlesztõi a
kis- és közepes vállalkozások
speciális igényeit tartották
szem elõtt. Fontos szempont
volt a könnyû használhatóság,
a célszerûség, és a kezdvezõ
ár/érték arány. A hagyományos
ERP/PPC szoftverektõl fõleg
abban tér el, hogy a gyártás
részletes tételjegyzék (Bill of
Material) definiálása nélkül is
elkezdhetõ. A JobDISPO biz-
tosítja az Ön speciális üzleti
folyamataihoz igazított mûkö-
dést. Funkciói különösen elõ-
nyösek azoknak az egye-
di- vagy sorozatgyártásra
berendezkedett vállalkozások-
nak, amelyek termékeire az 
egy- vagy többszintû alkat-
rész- vagy anyaglista jellemzõ.
Ezeknél a cégeknél sok eset-
ben a tervezés, a gyártás és a
beszerzés a bejövõ megren-
delésektõl függ, és a gyártási
folyamat fokozatosan válik

egyre összetettebbé. A Job-
DISPO lehetõvé teszi, hogy
egy egyedi alkatrész vagy
részegység létrehozása elõtt
ne kelljen elõször  alapanya-
gok és alkatrészek sorát fel-
venni a cikktörzsbe, hanem
azonnal elkezdõdhessen a
valódi értékteremtõ munka.
Megoldásunkat a „minél-egy-
szerûbb-annál-jobb” szabálya
szerint fejlesztettük ki, így 
az egyszerû egymaszkos
technológia (One-mask-techo-
nology) használatával lehetõ-
vé teszi a felhasználónak,
hogy az összes számára fon-
tos információt egy felületen
összesítse. A JobDISPO nagy
elõnye továbbá, hogy könnyen
elsajátítható, használatához
nincs szükség hosszas betan-
ulási idõre. A JobDISPO ERP
támogatja valamennyi vállalati
folyamatot, továbbá képek
alkalmazásával vagy CAD raj-
zok integrálásával akár papír

nélküli termelést is meg lehet
valósítani a gyakorlatban. 

Funkciók
Speciális ipari tapasztalata-
inkra alapozva ajánljuk meg-
oldásainkat és a legkorszerûbb
problémamegoldási funk-
ciókat. Ilyen például, az intelli-
gens státuszfigyelõ – „vil-
lanyrendõr” – funkció, amely
biztosítja az üzleti folyamatok
állapotának azonnali áttekint-
hetõségét. Egy pillanat alatt
átlátható például egy megren-
delés mûveleteinek aktuális
állapota. Pontosan kimutat-
ható segítségével a vállalások
nyereségessége; illetve azok
cash-flow-ra gyakorolt hatása.
A Crystal Reports termékeit is
integrálva az üzletvitelhez
szükséges valamennyi elem-
zést és vállalati dokumentációt
rendelkezésére tudjuk bocsá-
tani. A bevezetés idõtartama
igen lerövidíthetõ a megszer-

zett tapasztalat, az egyszerû
telepítés és kezelhetõség
miatt. Így a befektetéseinek
megtérülése (ROI, return on
investment) is rövid idõ alatt
érhetõ el.

Adatbázis
Az adatbázisunk MS-SQL
alapokra épül, de más
adabáziskezelõ rendszer is
támogatott, mint például az
Oracle, az Informix vagy a
Sybase. Minden telepítéskor
átadjuk az adatbázis teljes
dokumentációját, beleértve az
összes táblát, adatmezõt és
kapcsolatot.

Interfészek
A JobDISPO ERP számos
elõre definiált interfésszel ren-
delkezik. Zökkenõmentesen
integrálható a már meglévõ IT
infrasruktúrához. Nemcsak a
különbözõ pénzügyi megoldá-
sokkal, hanem más rend-
szerekkel is képes a hatékony
együttmûködésre. A nyílt adat-
bázis például lehetõvé teszi a
webalapú B2B megoldásokat,
CAD/CAM/PLC programok
vagy CAQ minõségbiztosítási
rendszerek integrációját.

Elõnyök
 Az Ön speciális igényeihez
igazított teljes körû, kulcs-
rakész, integrált megoldás
 Alkalmas mind az egyedi-,
mind a sorozatgyártásra 
berendezkedett vállalkozá-
sok számára
 Zökkenõmentes együttmû-
ködést biztosít a különbözõ
pénzügyi megoldásokkal,
CAD/CAM/PLC termékekkel 
 Nyitott adatázis átlátható
felépítéssel és dokumentá-
cióval
 Gyors rendszerbeállítás és
befektetés-megtérülés

Projekt és munkatervezés a JobDISPO ERP-vel
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JobDISPO MES: a termelés tervezô és ütemezô
A JobDISPO MES a termelés részletes megtervezését és ütemezését teszi lehetôvé. A hagyományos ERP/PPC alapú ter-
vezéssel szemben a JobDISPO MES tartalmazza az un. finomtervezést és lehetôvé teszi a technológiai mûveletek szabad
kapacitás függvényében történô valós idejû kiadását és elosztását. 

Gyors alkalmazkodás ala-
csony költségek mellett
A versenyképesség fenntartá-
sának érdekében a kis- és kö-
zépvállalatoknak optimálisan
kell összehangolni a szállítási
határidôk betartását, az átfutási
idôket, a kapacitások kihaszná-
lását és fôleg a költségeket. Ezt
gyakran alkalmas termelésirá-
nyítási és felügyeleti eszközök
nélkül kell megtenniük. Azon-
ban ma a termelésbôl élô vállal-
kozásoknak is szembe kell néz-
niük a gyorsan változó üzleti ki-
hívásokkal, ehhez pedig  olyan
eszközökre van szükségük,
melyekkel hatékonyan tudnak
alkalmazkodni az egyre kiszá-
míthatatlanabb körülmények-
hez. A JobDISPO MES haszná-
lata lehetôvé teszi a gyors alkal-
mazkodást az anyagi lehetô-
ségeket is figyelembe véve, és
segítségével megvalósítható a
valós idejû üzletvitel és gyártás.

Egyszerû használat
A JobDISPO MES tökéletes

kiegészítôje a JobDISPO ERP-
nek vagy  akár egy már üzemelô
ERP/PPC megoldásnak (pl.:
SAP, Navision, Baan, Brain,
Proalpha). Egyszerû kezel-
hetôségének köszönhetôen a
gyártástervezô könnyen megta-
lálja a termelés optimalizálásá-
nak legjobb módját. A meglévô
ERP-rendszerbe felvitt gyártási
rendelések a JobDISPO MES-
ben automatikusan egészülnek
ki mûveleti utasításokkal. Ez-
után már valós idôben
végezhetô a gyártásütemezés
mind automatikusan, mind ma-
nuálisan. Az újraütemezés hatá-
sa az öszszes már gyártásban
lévô munka átfutási idejére, a
kapacitás-kihasználtságra vagy
a szállítási határidôk tarthatósá-
gára azonnal megjeleníthetô. 

Ideális tervezés
A JobDISPO MES felhasználja a
termelést megtervezô felhaszná-
ló tapasztalatát, kombinálva azt a
modern szoftver nyújtotta
elônyökkel. Azonnal hozzá-

férhetôvé válik az összes fontos
információ, amely lehetôvé teszi,
hogy a felhasználó kiemelt figyel-
met fordítson arra, hogy az új
munkák, az újraütemezések, a
megváltoztatott prioritások és a
gépkiesések által okozott interfe-
renciák hogyan befolyásolják az
átfutási idôt és a költségeket. Ha
ezen adatok alapján szükséges
be tud avatkozni a gyártási folya-
matba manuálisan, de ezen túl-
menôen a JobDISPO MES a
munkafolyamatok automatikus
optimalizálására is tartalmaz fo-
lyamatosan megújuló funkciókat.

Könnyû kiértékelés
A JobDISPO MES sokfélekép-
pen tudja az egyes munkafo-
lyamatokra és a gépek beosz-
tására vonatkozó információkat
megjeleníteni. A felhasználó
egyetlen kattintással meg tudja
nyitni az aktív mûveletek listáját
és egyidejûleg új mûveletekkel
is foglalkozhat az ütemezôben.
Ennek köszönhetôen egy köny-
nyen áttekinthetô, grafikus felü-

leten teljes körû információt kap
az erôforrások kihasználtságá-
ról és felmérheti a legnagyobb
elérhetô szabad kapacitást is. 

Átlátható tervezés
Egy hagyományos tervezô-
tábla „látványa-és-érzete” ha-
gyományos hálóterv és Gantt
diagram alkalmazásával
 Egyszerû gyártástervezés,
megjelenítés és szimulálás a
Fogd-és-Húzd (Drag-and-Drop)
szolgáltatás segítségével
 Intuitív kezelés az un. 
egymaszkos technológiával
(One- Mask-Technology)
 Automatikus és félautomatikus
tervezés optimalizálás például
feldolgozási idôk, határidôk
tartása és más szempontok 
figyelembevétele alapján
 Egyszerû újraütemezés 
kapacitásbôvülés, erôfor-
rásváltozás, kapacitás-
megosztás vagy külsô 
teljesítések esetén
 Egy felületen képes az újra-
ütemezés bármely munkafo-
lyamatra gyarkorolt hatását
grafikusan is megjeleníteni
 Beállítások optimalizálása

Elônyök
Átlátható termelés-tervezés és
felügyelet, ebbôl adódóan a
„tûzoltás” jellegû beavatkozá-
sok számának csökkenése
Problémák (pl.: szûk kereszt-
metszetek) korai felismerése
és elôrejelzése
Valós idejû ütemezés, nincs
szükség éjszakai ütemezett
feladatok futtatására
Javuló tervezési minôség,
határidôk könnyebb betartása,
rövidebb átfutási idôk, optimá-
lisabb kapacitáskihasználtság
és eredményesebb költség-
csökkentés 
Zökkenômentes integráció a
már meglévô ERP/PPC rend-
szerekkel
Bevezetés csupán néhány
nap alatt

Tervtábla a termelés tervezéséhez és ütemezéséhez a JobDISPO MES-ben



4

JobDISPO MDC: üzemi adatgyûjtés
A termelés reális megtervezése, ütemezése és elôzetes költségkalkulációja csak a tényleges adatok ismeretében lehetsé-
ges. Egy terv csak akkor megvalósítható és pontos, ha biztosított a tervezett és a tényleges adatok folyamatos
nyomonkövetése. Így lesz a teljes munkafolyamat sokkal átláthatóbb, hatékonyabb  és eredményesebb.

Koncepció
Mint valamennyi megoldá-
sunk, a gyártási adatokat
gyûjtô JobDISPO MDC is egy-
szerû kezelhetôségével bizto-
sítja a felhasználói elfogadott-
ságot. Bizonyos esetekben a
gyártási adatgyûjtô szoftverek
implementálása kritikus fel-
adatnak látszik a túlzott kont-
rolltól való aggodalom miatt.
Erre figyelemmel a szoftver ké-
pes rugalmasan alkalmazkod-
ni az Ön üzleti igényeihez, hi-
szen lehetôvé teszi az egyéni
testreszabást. Lehetséges az
úgynevezett munkanapló ve-
zetése: alkalmazottai ezen ke-
resztül jelenthetik napi felada-
taikat, valamint regisztrálhatják
a munkakezdés és befejezés
idôpontját. Ráadásul a mû-
helyben dolgozók lépésrôl-
lépésre közvetlenül rögzíthetik
a gyártási adatokat a rendszer-
ben. Az aktuális adatok össze-
sítése megjeleníthetô klaviatú-
ra, érintôképernyô vagy akár
vonalkódleolvasó használatá-
val is, amely a hibás adatbevi-

tel elkerülésének legbiztosabb
módja. 
Bármely munkafolyamat hihe-
tetlenül könnyen rögzíthetô a
JobDISPO MDC alkalmazásá-
val. A felhasználó például vo-
nalkódos kártyájával azonosít-
ja magát, beviszi a munkaszá-
mot, kiválasztja a rögzíteni
kivánt  mûveletet és start-
gomb megnyomása után rög-
tön kezdheti is a munkát. A
munkafolyamatok befejezésé-
nek rögzítése ugyanilyen egy-
szerû. Opcionálisan az is le-
hetséges, hogy a mûhelyben
dolgozó jelentést készítsen a
termelt mennyiségrôl. További
funkció, mely túlmutat a ha-
gyományos PDC rendszere-
ken, hogy a gépkezelônek
lehetôsége nyílik akár új gyár-
tási folyamatok létrehozására.
Például egy prototípus-alkat-
rész beszállítója sokszor a
szoros határidôk miatt nem
tudja elôre megtervezni a gyár-
tási folyamatot, de a Job-
DISPO MDC segítségével ter-
vezés nélkül azonnal meg-

kezdheti a gyártást és le is
szállíthatja az alkatrészeket.
Ezzel a megoldással az erôfor-
rások költségeinek ismereté-
ben az utólagos költségkalku-
láció is megvalósítható.

Analízis
A JobDISPO MDC-vel egy ösz-
szetett, ugyanakkor könnyen

kezelhetô eszköz áll rendelke-
zésre az öszszegyûjtött adatok
elemzésére. Egyszerû kialakí-
tása lehetôvé teszi a felhasz-
náló számára, hogy azonnal
hozzáférhessen olyan kulcs-
fontosságú információkhoz,
mint például az egyes munka-
folyamatok aktuális állapota,
valamint az erôforrások ki-
használtsága.

Elônyök
 Könnyen használható egy-
szerû kezelôi felület
 Kiterjedt testreszabási és
speciális felhasználási lehe-
tôségek
 Zökkenômentes integráció a
már meglévô ERP/PPC
rendszerekkel és más MES
megoldásokkal
 CAD rajzok vagy multimédia
információk közvetlen eléré-
se
 Olyan rendkívül összetett 
folyamatok hatékony kezelé-
se, ahol több gép vagy em-
beri erôforrás pontosan ösz-
szehangolt munkájára van
szükség
 Széleskörû adatelemzési
lehetôségek 

Monitor a gyártási adatok elemzésére

Grafikus kezelõfelület a dolgozó számára
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JobDISPO eMDC: a web-alapú adatgyûjtés
A JobDISPO MDC gyártási adatok összesítésének egyszerûbbé tételével ma már több, közel 500 vállalkozás munkáját se-
gíti világszerte. A gyártási adatok regisztrálása és megjelenítése hagyományos vagy ipari PC segítségével történik. Ha azon-
ban ezen adatokat a máshol elhelyezkedô kutatási és fejlesztési osztályok is használják, az ott dolgozó mérnököknek egy
terminálon keresztül kapcsolódniuk kell a rendszerhez. Ennek megkönnyítésére a Fauser AG egy új megoldást fejlesztett ki. 

Megoldás
A gyártási adatokhoz web-
alapú hozzáférést biztosító
JobDISPO eMDC fejlesztôi
munkájuk során a könnyû
kezelhetôséget tartották szem
elôtt. Ezért a JobDISPO eMDC
egy hagyományos böngészô-
vel futtatható, mint például a
Microsoft Internet Explorer, a
Mozilla vagy az Opera. MS
ASP.NET technológián alapul,
és a Microsoft IIS webszer-
verét használja. A JobDISPO
eMDC interneten és intraneten
keresztül is elérhetô, a bizton-
ságos kapcsolatot pedig az
SSL-technológia alkalmazása
garantálja. Alapvetô elônye,
hogy ugyanazon alkalmazás-
hoz egyidejûleg több felhasz-
náló számára teszi lehetôvé a
hozzáférést. Az adatbázis-
szerverrel folyamatos élô kap-
csolat biztosítja, hogy mindig a
legfrissebb adatok álljanak az
Ön rendelkezésére. Emellett
lehetôség nyílik a vállalaton

túlnyúló fo-
lyamatok kö-
vetésére, hi-
szen a külsô
beszáll í tók
integrálásá-
val megvaló-
sítható a ha-
tékony ellá-
tási lánc me-
nedzsment.
A beszállítók
in te rne ten
keresztül lát-
hatják futó
rendeléseik
állapotát, és
vissza is iga-
z o l h a t j á k
azokat. Sôt,
CAD rajzok-
hoz vagy multimédia állomá-
nyokhoz is hozzáférhetnek. 

Elônyök
 PC-alapú termelési adatgyûj-
tés kiváltása vagy kiegészíté-
se 

 Olcsó, könnyen használható
és önálló nyilvántartási esz-
köz 
 A felhasználók (a beszállítók
is) közvetlenül igazolhatják
teljesítésüket a központi ter-

minálhoz hálózati hozzáfé-
réssel rendelkezô munkaál-
lomásukról
 Hardver-költség (például ter-
minál) szempontjából haté-
kony megoldás
 „Windows stílusú” kezelôi fe-
lület
 Lehetôvé teszi külsô beszál-
lítók tényleges integrációját a
termelés tervezésébe és fel-
ügyeletébe. A beszállítók
számára is elônyös, hiszen
hozzáférhetnek az aktuális
információkhoz, perceken
belül és könnyen használhat-
ják a rendszert, valamint
kommunkációs költségeik is
csökkennek. Természetesen
a beszállítók a belsô informá-
ciókat nem érhetik el, csak
azokat, amelyekre a haté-
kony együttmûködéshez
szükségük van. Ilyenek le-
hetnek például a gyártási fo-
lyamat kezdô-, megszakítási-
és befejezési idôpontjai.
 CAD rendszerekkel való in-
tegrálás a szükséges rajzok
átadására. Mutimédia infor-
mációk szintén megjelenít-
hetôek.

PC-alapú adatgyûjtés a JobDISPO MDC-vel 

Web-alapú gyártási adatgyûjtés a JobDISPO eMDC segítségével
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JobDISPO EAI: az interfész problémák megoldására
A szoftverintegráció jelentôs kihívás az iparban a párhuzamosan mûködtetett különbözô rendszerek nagy száma miatt. A
JobDISPO EAI egy egyszerûen használható megoldás, segítségével - mint egy „varázslatos ragasztóval” - a felhasználó hi-
hetetlenül könnyen tudja létrehozni az információs kapcsolatokat.

Kihívás
A kis- és közepes méretû vál-
lalkozásoknak ideális szoftver-
eszközökre van szükségük a
hatékony és eredményes ér-
tékteremtéshez. A különleges
funkciókra való igény azonban
gyakran heterogén vállalati
szoftverkörnyezetet eredmé-

nyez. Ennek a heterogenitás-
nak az oka egyfelôl a „történel-
mi” fejlôdés, másfelôl a speciá-
lis problémák megoldásának
igénye. A különbözô progra-
moknak gyakran van szüksé-
gük egy- vagy kétirányú adat-
cserére. A szoftvergyártók jól
ismerik a különbözô megoldá-

sok integrálási problémáit, de
kevés az igazán alkalmazható,
gyakorlatias és könnyen hasz-
nálható megoldás. A külön-
bözô adatbázisok és szoftver-
rendszerek hiányos integrálá-
sa felesleges dupla munkát
valamint adatredundanciát
eredményez, akadályozva ez-
zel az üzletmenetet.

Megoldás
A JobDISPO EAI adatátviteli
funkciók megvalósítására in-
telligens megoldást kínál. Egy-
szerûen kezelhetô grafikus fel-
használói felülettel rendelke-
zik, ahol a különbözô eredetû
adatok összekapcsolhatók. 

Példák a JobDISPO
EAI-vel ezidáig létre-
hozott interfészekre:
 ERP/PPC rendszerek (SAP
R/3, Navision, Brain, Baan,
Proalpha, SCALA, stb.)
 CAD/CAM szoftverek (CATIA,
Proengineer, ME-10, stb.)
 MDC/DNC szoftverek 
(pl.: COSCOM, DLOG)
 Munkaidônyilvántartó prog-
ramok (pl.: Tisoware, PAISY)
 CAQ rendszerek 
(pl.: BABTEC, Quipsy)
 Elektonikus piactér 
(pl.: www.rp-net.de)
 Groupware rendszerek 
(pl.: MS Outlook)

Elônyök
 Zökkenômentes kapcsoló-
dás a már meglévô rendsze-
rekhez
 Kétirányú információcsere
 Teljeskörû problémamegol-
dás, magas szintû automati-
zálás

A JobDISPO EAI egyszerûen konfigurálható

Automatikus adatbázis-egyesítés a JobDISPO EAI segítségével
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JobDISPO FAP: gyártervezés, logisztikai tervezés,
anyagmozgatás és elrendezés-tervezés egyidôben
A Fauser AG egyetemi és ipari partnerekkel közösen végzett kutatásokat egy komplett gyári tervezôszoftver kifejlesztésére.

Optimális elrendezés
tervezése
A folyamatosan változó piaci
körülmények ellenére a válla-
latoknak hosszútávra szóló
döntéseket kell hozniuk telep-
helyeikre vonatkozóan (hely,
kialakítás, berendezés, stb.)
Következésképpen a gyárakat
és gyáregységeket egy adott
termelésiterv és mennyiség fi-
gyelembevételével tervezik.
Ahogyan azonban a piac
fejlôdése meghaladja ezt a ter-
vet, úgy alakulhat ki a kihasz-
nálatlan kapacitások vagy a
szûk keresztmetszetek proble-
matikája. A Német Kutatási
Alap által létrehozott PROMO-
TION kutatási projekt fô célja a
gyártórendszerek és üzemek
agilitásának, flexibilitásának és
mobilitásának növelése, és en-
nek révén a változékony piaci
viszonyokból adódó kockázat
csökkentése. Ebben a 3 éves
projektben az ipari és egyete-
mi képviselôkbôl alakult kon-
zorcium megfelelô megoldáso-

kat fejlesztett ki. A közös mun-
kában részt vett az Arup,  az
Alcan BDW, a BMW csoport, a
Strama MPS és a Scholpp is.
A résztvevô cégeket, köztük a
Fauser AG-t a Szemszám-
gépgyártási és Üzemirányítási
Intézet (Müncheni Mûszaki
Egyetem) és a Tervezési és
Szerkezettani Intézet (Berlini
Mûvészeti Egyetem) támogat-

ta. A projekt keretében fejlesz-
tette ki a Fauser AG megoldá-
sát az erôforrások és gyártó-
rendszerek rugalmasságának
tervezésére és menedzselésé-
re. 

Koncepció
A JobDISPO FAP a 2004-es
müncheni METAV kiállításon
mutatkozott be. A megoldás

egyaránt integrálható egy már
meglévô ERP/PPC rendszer-
hez, vagy a Fauser AG által
fejlesztett JobDISPO ERP-
hez. A felhasználó importálhat-
ja üzemének a már meglévô,
például AUTOCAD-ben meg-
szerkesztett gépelrendezési
tervét, de létrehozhatja azt
közvetlenül a JobDISPO FAP
rendszerben is. A megoldás
lehetôvé teszi a különbözô el-
rendezési tervek és szimuláci-
ók vizsgálatát, valamint az
alapvetô szállítmányozási és
anyagmozgatási adatok keze-
lését. Ehhez az egyes rendelé-
sekre és gyártási mûveletekre
vonatkozó adatokat a kapcsolt
ERP/PPC rendszer szolgáltat-
ja. Az adatok figyelembevéte-
lével a JobDISPO FAP a min-
dennapi gyártással egyidôben
javaslatokat tesz az anyag-
mozgatás vagy a gépek elren-
dezésének optimalizálására.
Ezen javaslatok többek között
egy részletes, tevékenység-
alapú költségvetésen alapul-
nak. Így a JobDISPO FAP
használatával mind a telephe-
lyen, mind a termelési rend-
szerben egy folyamatos opti-
malizálási folyamat alakítható
ki. 

Elônyök
 Gyártervezés, logisztikai ter-
vezés, anyagmozgatás és el-
rendezés-tervezés a tényle-
ges termeléssel egyidôben. A
piacon egyedülálló termék,
amely képes a folyamatos
termeléssel párhuzamosan
kezelni ezeket a feladatokat,
ráadásul egy  ERP/PPC
megoldással együttmûködve.
 A JobDISPO FAP elemzi a
termelést és javaslatokat
tesz az elrendezés optimali-
zálására
 Pontosabb és jobb minôségû
termelés-tervezés
 Egyszerû anyagáramlás szi-
muláció

A kutatási projekt

Alaprajz- és anyagmozgatás tervezése JobDISPO FAP segítségével
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JobDISPO BKN: szûk keresztmetszetek dinamikus elemzése
A JobDISPO BKN a termelés stratégiai elemzését teszi lehetôvé. Folyamatábrák és termelési jellemzôk grafikonjai szemlél-
tetik az egyedi erôforrások vagy erôforrás-csoportok aktuális terhelési adatait. 

Gyártási kapaci-
tások elemzése
A JobDISPO MES a
termelés részletes
megtervezését és üte-
mezését teszi lehetôvé:
támogatja mind az ope-
ratív-, mind a rövidtávú
tervezést termelési ter-
vezôtábla, Gantt dia-
gramm és hálóterv al-
kalmazásával. A válla-
latoknak azonban min-
dig kihívást jelentô stra-
tégiai kérdés egy he-
lyes beruházási terv ki-
alakítása. Ehhez a stra-
tégiai szintû tervezés-
hez nyújt segítséget a
JobDISPO BKN, amely
a technológiai ágak ka-
pacitás-tervezésén és a szûk
keresztmetszetek elemzésén
alapuló vizsgálatokat grafikus
eszközökkel végzi el. 

Megoldás
A JobDISPO BKN ugyanazo-
kat az adatokat használja mint
a JobDISPO MES, ráadásul

ezek az adatok egy kattintás-
sal érhetôk el. A megoldás leg-
fontosabb elemei az egyes
erôforrásokhoz tartozó folya-
mat-diagrammok és jelleggör-
bék. Segítségükkel elemez-
hetôk az elmúlt és az el-
következô idôszakok gyártási
folyamatai egyedi erôforrá-

sokra vagy erôforrás-csopor-
tokra lebontva, de akár komp-
lett üzemi szinten is. A
JobDISPO BKN ezen kívül
megjeleníti a technológiai nor-
mák alapján kalkulált legrövi-
debb átfutási idôt és a kapaci-
tásigényt. Az ütemterv helyes
kalkulációjának érdekében ki

lehet választani a már
gyártásban lévô és a
még  el sem kezdett
(például ajánlati szin-
ten lévô) projekteket.
Ezután már egy pillan-
tással áttekinthetô,
hogy az adott gyártási
feladat elvégzéséhez
mennyi kapacitás
szükséges az egyes
erôforrásokból. A gra-
fikus elemzés még a
szállítási határidôk
betartásához szüksé-
ges, de még hiányzó
kapacitásokat is meg-
mutatja. A hiány meg-
szüntetésére beállított
új erôforrások okozta
többlet kapacitások

kezelésére illetve alternatív
gépek igénybevételére is nyílik
lehetôség. A megváltoztatott
gyártási technológiák részletes
ütemterve pedig megjelenik a
JobDISPO MES-ben is.

Elônyök
 A múlt és a jövô szûk ke-
resztmetszeteinek elemzése 
 Döntésekhez szükséges át-
láthatóság biztosítása
 Szûk keresztmetszetek meg-
határozása és megjelenítése
(statisztikai és dinamikus
szûkületek) az intelligens
„közlekedési lámpa” mód-
szerrel
 Új kapacitások meghatározá-
sa és tárolása interaktív üte-
mezés segítségével
 A kapacitásigények megha-
tározása a tervezett gyártá-
sok erôforrás igényeinek fi-
gyelembevételével 
 Gyártási utasítások és folya-
matok megjelenítése folya-
matábrákkal és termelési jel-
leggörbékkel
 A rendelkezésre álló kapaci-
tások kedvezôbb kihasznált-
ságának érdekében megvál-
toztatott technológiák megje-
lenítése a JobDISPO MES
grafikus tervezô felületén

Kapacitás-szintek

Átfutási idõ diagrammok és karakterisztika görbék a JobDISPO BKN-ben
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JobDISPO DIS: szállítási ütemezés és JIT (Just-In-Time)
diszpozíció keret- vagy ismétlôdô rendelések esetén
A JobDISPO DIS az ismétlôdô rendelések és szállítási ütemezések egyszerû kezelését segíti elô.

Szállítási ütemezés
A JobDISPO ERP kezeli a ke-
retrendeléseket és a szállítás
ütemezését. A keretrendelé-
sekkel a vevôi igényeket egy
elôre meghatározott idôszakra
vonatkozóan lehet kiszolgálni.
Ugyanezt a célt szolgálja a
szállítások ütemezése és
összehangolása, mely mára
általánossá vált az autóipar-
ban és beszállítóik között. En-
nek érdekében az adatokat ál-
talában faxon vagy más távol-
sági adatátviteli eszközzel to-
vábbítják. Az egyre magasabb
hálózati igények azonban újfaj-
ta kihívások elé állítják a be-
szállítókat nemcsak az autó-
iparban, hanem más szekto-
rokban is. A Fauser AG által ki-
fejlesztett JobDISPO DIS ezen
újfajta kihívások lekûzdéséhez
nyújt optimális támogatást. 

Megoldás
A JobDISPO DIS kiegészíti a
meglévô JobDISPO ERP ren-
delés-feldolgozó funkcióját. Ez
azt jelenti, hogy a felhasználó
gyorsan és egyszerûen tudja
kezelni a keretszerzôdéseket

és a szállítási ütemtervet. A
szállitási átfedések és hiányok
azonnal megállapíthatók, vala-
mint az egyes szállítások
idôbeni paraméterei is átte-
kinthetôvé válnak a JobDISPO

DIS segítségével. Ezzel az „irá-
nyítópulttal” a gyártás üte-
mezôje nemcsak a „just-in-
time” és a „just-in-sequence”
folyamatokat tudja kézben tar-
tani, hanem optimalizálhatja az

üzem kapacitásának lefedett-
ségét is. További lehetôség,
hogy kronológiai sorrendben
lehet a gyártási rendeléseket
szinkronizálni és szimulálni. Az
adatbeviteli munka mennyisé-
gének csökkentésére pedig a
vevôk és a beszállítók között
egy villámgyorsan testreszab-
ható élô adatkapcsolat hozható
létre. 

Elônyök
 Ismétlôdô- és keretrendelé-
sek, valamint a szállítási
tranzakciók egyszerû kezelé-
se, e-Kanban
 Árukra és anyagokra vonat-
kozó idôbeli folyamatok átfe-
déseinek és hiányainak
azonnali meghatározása 
 Készlet-, kapacitás lefedett-
ség-, költség-, és lekötött
pénzeszköz optimalizálás
 Just-in-time és just-in-
sequence szállítási üteme-
zés
 Egyszerû kezelhetôség és
rövid betanulási idôszak

Diszpozíció-irányító felület
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JobDISPO MCP: a vállalati döntéshozók irányítópultja
A Fauser AG egy testreszabható korai figyelmeztetô és vállalatvezetést támogató megoldás fejlesztését kezdte meg.

Döntéstámogatás
A mai üzleti életben a verseny-
képesség megôrzése érdeké-
ben különösen a kis- és köze-
pes vállalkozásoknak kell
összhangban tartaniuk értéke-
sítési és beszerzési folyamata-
ikat. Hiszen egyetlen hiba vagy
félreértés miatt hûséges vevôk
beszállítót váltanak, kritikus
anyagok nem érkeznek meg
idôben, vagy általánosan csök-
ken az üzleti teljesítmény. Egy
cég folyamatos sikere tehát az
idôben meghozott helyes és
megbízható döntések függvé-
nye. A vállalatvezetésnek ko-
rán azonosítania kell a kocká-
zatokat és a problémákat an-
nak érdekében, hogy még

idôben és megfelelô módon
reagálhasson. Ezen kritikus
helyzetek korai felismeréséhez
nyújt hatékony segítséget a
Fauser AG JobDISPO MCP
(menedzsment cockpit) megol-
dása.  

Koncepció
A JobDISPO MCP egy
felületeten jeleníti meg a fel-
használó számára szükséges
valamennyi indikátort. Ezt a
személyre szabott felületet a
felhasználó egy elôre összeál-
lított indikátor-készletbôl alakít-
hatja ki, és speciális igényei-
nek megfelelôen ki is egészít-
heti azokat. Az indikátorok
olyan gazdasági vagy logiszti-

kai mutatószámok megjeleníté-
sére használhatóak, amelyek
az értékesítésre, a gyártási fo-
lyamatokra vagy más, figyelmet
követelô területekre vonatkoz-
nak a vállalat stratégiai céljaival
összhangban. Világos és tö-
mör struktúrájának köszön-
hetôen a vállalkozás aktuális
helyzete egy pillantással fel-
mérhetô. Az indikátorok nem-
csak felsôvezetôk számára
hasznosíthatók, hanem bárki
számára aki részt vesz az
értéktermelô folyamat valame-
lyik döntést igénylô pontján.
Tapasztalataink azt mutatják,
hogy egy folyamat, csoport
vagy akár egy egész vállalat
irányításához maximum 3-7
kulcsfontosságú teljesítmény-
mutató alkalmazása már ele-
gendô. A felhasználó a fontos
indikátorokat kiválaszthatja és
elrendezheti a felületen: hasz-
nálhat különbözô grafikus áb-
rákat, például oszlop-, torta-,
XY-diagrammokat egy inten-
zitásmérôvel együtt. Így min-
denki maga alakíthatja ki a
számára leggyorsabban
áttekinthetô személyreszabott

„irányítópultot". A korai figyel-
meztetô rendszer kiépítéséhez
szabadon definiálható határér-
tékek adhatók meg, ami
lehetôvé teszi az elôre megha-
tározott mutatók és a mért
tényleges értékek közötti elté-
rés kontrollját. Segítségével a
szükséges beavatkozások
még idejében elrendelhetôk,
lehetôség nyílik a megelôzô
cselekvésre az utólagos rea-
gálás helyett. 

Elônyök
 Információ-túlterhelés elkerü-
lése
 Egyénileg kiegészíthetô elô-
re összeállított mutatókészlet
 Személyre szabott grafikus
felhasználói felület szabadon
definiálható mutatókkal
 Számítástechnikai ismeretek
nélkül testreszabható
 Szabadon meghatározható
határértékek, figyelmeztetô
szintek és interferencia  pon-
tok
 Kifejezetten a közepes vállal-
kozások igényeire kifejlesz-
tett, könnyen használható
megoldás
 A problémák azonnali észle-
lése. Az egész vállalatra vo-
natkozó tervezésnek és ana-
lízisnek köszönhetôen integ-
rált érték-menedzselés.
 Önállóan alkalmazható a
Fauser AG többi megoldásá-
tól függetlenül, egyszerûen
integrálható a már meglévô
informatikai környezethez

Kapcsolat
Keressük azokat a vállalkozá-
sokat, akik ehhez a fejlesztési
projekthez szívesen csatlakoz-
nának és ötleteikkel gazdagí-
tanák azt. A tervezés során
akár speciális fejlsztési igényei-
ket is érvényesíthetik és meg-
adjuk számukra a lehetôséget,
hogy elsôként használják éles-
ben a rendszert. Ha felkeltet-
tük érdeklôdését kérjük, keres-
sen meg minket!

JobDISPO MCP irányítópult  menedzserek számára



A JobDISPO az ipari szektor-
ban tevékenykedô kis- és kö-
zepes vállalkozások vezetô
megoldása. Németországban
és Svájban 5 helyen fejlesztett
és támogatott termékeink alkal-
masak többek között erôforrás-
tervezésre (JobDISPO ERP),
termelés-ütemezésre (JobDIS-
PO MES), gyártási adatgyûj-
tésre (JobDISPO MDC), és
vállalkozási alkalmazások in-
tegrációjára (JobDISPO EAI).
Jelenleg a világ számos orszá-
gában, köztük Németország-
ban, Ausztriában, Svájban,
Hollandiában, Magyarorszá-
gon, Lengyelországban, Szlo-
véniában, Nagy-Britanniában
és az USA-ban közel 500 

ügyfelünk használja megoldá-
sainkat: szerszámgyártók, ön-
tödék, gépgyártók, tervezôk,
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mûanyagfeldolgozók, finom-
mechanikai- és vegyipari gyár-
tók, autóipari beszállítók. 

Ügyfeleink tapasztala-
tai bizonyítják megol-
dásaink sikerét:
A JobDISPO MES és MDC
megoldásait a prototípus és
tesztelô divíziójában használó
multinacionális autóipari be-
szállító, a GKN jelentôsen
csökkentette az átfutási idôket.
Ezen felül javult a határidôk
betartása és a részletes infor-
mációk web-alapú biztosítása. 
A JobDISPO MES segítsé-
gével az Ideal Standard vi-
lágméretû szanitergyártó 
15 %-kal csökkentette az át-
futási idôket öntödéjében.
A Szent Gallen melletti Wil-ben
a STIHL fûrészláncot gyárt

láncfûrészekhez 1974 óta. A
szerszámkészítô mûhelyben
26 alkalmazott munkáját segí-
tik a Fauser AG megoldásai az
ütemezésben és a gyártási
adatok összesítésében. Költ-
ségeiket alaposan csökkentet-
ték a rövidebb átfutási idôk, a
gyártástervezés magasabb
minôsége, valamint a folyama-
tok átláthatóbbá tétele. Ehhez
hasonló tapasztalatokat sze-
reztek a Vaillant Werkzeugbau-
nál, a Vaillant Hepworth Group
szerszámkészítô ágazatánál.
Nemzetközi cégek gyártási fo-
lyamatait megoldásaink hatá-
rokon átnyúlva integrálják. A
magyar fröccsszerszámgyártó
BEKOMOLD Kft. például a
FAUSER AG. megoldásait
nemcsak Magyarországon
használja, hanem Lengyelor-
szágban is. A 2 cég így bérelt
vonalon és interneten keresz-
tül kapcsolódva közösen gyárt-
ja és tervezi szerszámait ki-
használva egymás erôsségeit,
a vevôik jobb kiszolgálása ér-
dekében.
Ha többet szeretne megtud-
ni cégünkrôl, termékeinkrôl
vagy szolgáltatásainkról lá-
togasson el honlapunkra
vagy forduljon hozzánk köz-
vetlenül az alábbi elérhe-
tôségeken:

A Fauser AG a kis- és közepes ipari vállalkozások hosszú távú, megbízható partnere.

JobDISPO család: kompetens, megbízható 
és teljesítôképes megoldások 

Példák a JobDISPO használatából fakadó elõnyökre

FAUSER HUNGÁRIA KFT
1145 Bp. Amerikai út 11.

Tel.:06-1-221-9503
Fax:06-1-220-1787

www.fauser.hu info@fauser.hu



Egyszerû megoldások 
komplex problémákra

.. Ügyvitel (ERP)

.. Gyártásütemezés (MES)

.. Gyártási adatgyûjtés (MDC)

.. Integráció (EAI)

A közepes termelõ cégek szoftver-
partnere különbözõ területeken:
.. gép- és berendezésgyártás
.. szerszámgyártás
.. bérgyártás
.. beszállítói gyártás
.. mûanyagfeldolgozás
.. fémfeldolgozás és forgácsolás

FAUSER AG:
Herr Dr.-Ing Joachim Berlak
Gutenbergstraße 5  82205 Gilching
Fon +49 (8105) 7798-0
Fax +49 (8105) 7798-77
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