ั เหมาะสา
ํ หร ับ
โซลูชนที
บริษ ัทและโรงงานขนาดเล็ก

Production Scheduler

Asprova MS Light

ผูพ
้ ัฒนา

manufacturing
industry

Asprova Corporation

รวมทุกคุณล ักษณะทีจําเป็นของระบบวางแผนการผลิต Asprova!
ี งจากผูใ้ ชง้ านกว่า 1800 แห่งทวโลก
ึ
Asprova MS Light แทนเสย
ั
ซงประกอบไปด้
วย
ิ ค้าคงคล ังของโรงงาน
คุณล ักษณะพืนฐานทีจําเป็น เพือลดระยะเวลาลีดไทม์ และลดจํานวนสน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

คุณกําล ังประสบปัญหาเหล่านีอยูห
่ รือไม่

คุณสมบ ัติเด่นของ Asprova MS Light

 การพ ัฒนาและวางระบบวางแผนการผลิต
ดูจะเป็นเรืองยาก
 บริษ ัทของเรา ต้องการคุณล ักษณะทีจําเป็น
เท่านน
ั
 ต้องการระบบ วางแผนการผลิต ทีราคา
เหมาะสม
 ต้องการติดตงระบบวางแผนการผลิ
ั
ตในเวลา
ั และสามารถทําได้จริง
ทีสน
 ต้องการใชง้ านข้อมูลมาสเตอร์ทมี
ี อยูแ
่ ล้วต่อ
 ต้องการระบบทีมีคณ
ุ ล ักษณะทีสามารถ
คํานวณ MRP ได้

้ อ
 เป็นระบบวางแผนการผลิต ทีใชข
้ มูล
มาสเตอร์เท่าทีจําเป็น

＜มุมมอง Asprova MS Light＞

 ใชเ้ วลาการติดตงั 3 เดือน
 เพิมคุณล ักษณะพิเศษ เพือเป็นทางเลือกได้

ื อก ับระบบทีมีอยูแ
 เชอต่
่ ล้วได้งา่ ยและสามารถ
ื
เขียนโปรแกรมเพือทําการเชอมต่
อได้ (API)
 รองร ับการทํางานหลากหลายภาษา

คุณล ักษณะพืนฐาน

Asprova MS Light สามารถทําแผนการผลิตแบบย ้อนกลับ (Backward) ไปข ้างหน ้า (Forward) หรือแบบผสม
(Composite) โดยคํานึงถึงการกระจายงานให ้แต่ละทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการจัดการทีทําให ้เห็นภาพการผลิต
ื
และสามารถเชอมต่
อกับฐานข ้อมูลภายนอกได ้ เหล่านี เป็ นคุณลักษณะพืนฐาน แต่ก็สามารถเพิมคุณลักษณะพิเศษ โดย
ื
ึ
ั
ซอแยกต่
างหากเป็ นทางเลือกได ้ ซงสามารถขยายขี
ดความสามารถของเวอร์ชนไลท์
ไปจนถึง Asprova MS ได ้
้
ั างๆ สามารถทําแผนการผลิตแบบทีไม่สนใจความสามารถในการผลิตของทรัพยากร
ลดความล่าชาของคํ
าสงต่
ั
(Infinite Capacity Scheduling) คัดกรองคําสงและขบวนการผลิ
ตต่างๆ ในขณะทีทําการกําหนดลําดับความสําคัญของ
ั
ทรัพยากร และกระจายคําสงไปยั
งแต่ละทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Load Leveling)

คุณล ักษณะเพิมเติม

Auto-replenishment (การเติมเต็มอ ัตโนม ัติ)

ิ ค ้าคงคลังตํากว่าระดับคงคลังขันตํา (Safety Stock) จึงต ้องมีการสร ้างคําสงเพื
ั
เพือป้ องกันไม่ให ้มีจํานวนสน
อเติมเต็ม
คงคลังโดยอัตโนมัต ิ โดยกําหนดขนาดล็อต (Lot Sizes) และการดําเนินการจัดกลุม
่ ในชว่ งเวลา

ั เศษ)
Command editor (ต ัวแก้ไขคําสงพิ

ั างๆ ทีถูกดําเนินการระหว่างการทําแผนการผลิต โดยการรวบรวมพารามิเตอร์ของ
แก ้ไขสว่ นประกอบของคําสงต่
แผนการผลิตหลายๆตัวเข ้าด ้วยกัน จัดสรร และจัดตารางการดําเนินการทีความเร็วสูง

Sub resources (ต ัวจ ัดการทร ัพยากรย่อย)

้
้
การทําแผนการผลิตทีต ้องใชคนงาน
หรือเครืองมือต่างๆ ทีใชประกอบในการผลิ
ต

Branching processes

กําหนดกระบวนการผลิต ทีแตกเป็ นหลายสาขา หลายกระบวนการ

Operation split

ระบุจํานวน, อัตราสว่ น ทีจะทําการแยก(Split) และขนาดของล็อต เพือแยกการดําเนินการ

■ ความต้องการของระบบ
รายการ

■ สภาพแวดล้อมการปฏิบ ัติการ
ความต ้องการ

รายการ

ความต ้องการ

ฮาร์ดแวร์

PC (ความจํา (Memory) 1GB หรือมากกว่า)

ฐานข ้อมูลทีเกียวข ้อง

ใช ้ 3rd party APIs สามารถเชือต่อได ้กับฐานข ้อมูลได ้ทุก
ชนิด

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

Windows 10 / 8.1 / 8 / Server 2019 / Server 2016 /
Server 2012

ั ใช ้
เวอร์ชนที

Asprova MS Light

ความต ้องการอืนๆ

โปรเซสเซอร์ 1GHz หรือมากกว่า
ฮาร์ดดิสก์
ขึนอยูก
่ บ
ั การใช ้งาน (～300MB เพียงพอ
สําหรับกรณีทัวไป)

ภาษาทีรองรับ

ญีปุ่ น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ไทย, เยอรมัน, สเปน,
โปรตุเกส

■ ต ัวแทนจําหน่าย

■ ผูพ
้ ัฒนา
Asprova Corporation
KDX Gotanda Building 3F, 7-9-2 Nishigotanda
Shinagawa-ku, Tokyo 131-0041 Japan
TEL: +81 3 6303 9933
Email: info@asprova.com
Homepage: http://www.asprova.com/en

ระบบวางแผนการผลิต Asprova APS ได ้ถูกติดตัง
้ งแล ้ว มากกว่า 2,900 บริษัท ทัวโลก
และใชจริ

