Giải pháp cho các
công ty sản xuất nhỏ

Công cụ lập kế hoạch sản xuất

Asprova MS Light

Ngành
sản xuất

Nhà phát triển
Asprova Corporation

Gồm các tính năng cần thiết của công cụ lập kế hoạch Asprova!
Asprova MS Light có trên 2800 người dùng. Bao gồm tất cả tính năng cần thiết để
rút ngắn lead time và giảm tồn kho cho các nhà máy sản xuất nhỏ.

Bạn đang gặp
những vấn đề sau?
 Gặp khó khăn khi cài đặt công cụ
lập kế hoạch sản xuất
 Công ty chỉ cần những tính năng
cơ bản
 Cần một giải pháp lập kế hoạch hiệu quả
kinh tế.
 Muốn cài đặt hệ thống lập kế hoạch sản
xuất ngắn hạn và vừa túi tiền
 Muốn tiếp tục dùng master data đã
đăng ký
 Cần một hệ thống có tính năng MRP

＜Hiển thị Asprova MS Light＞

Ưu điểm của Asprova MS Light
 Hệ thống lập kế hoạch sản xuất
với lượng master data tối thiểu
 Kế hoạch cài đặt 3 tháng
 Có tùy chọn tính năng phụ thêm
 Kết nối dễ dàng với các hệ thống bên
ngoài và giao diện lập trình (API)
 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Các chức năng cơ bản
Asprova MS Light giúp điều phối tải nguồn lực, lên kế hoạch theo hướng forward, backward hoặc tổng
hợp . Quản lý trực quan và hỗ trợ kết nối với dữ liệu ngoài. Có thể mở rộng các tính năng của phiên bản
light đến các tính năng của Asprova MS bằng cách thêm tính năng qua tùy chọn mua riêng.
Giảm thiểu trễ đơn hàng, khả năng vô hạn trong việc lập kế hoạch, lọc đơn hàng và quy trình bằng cách
giải quyết nguồn lực ưu tiên và điều phối tải trọng.

Các tùy chọn
Tự động bổ sung đơn hàng
Để ngăn lượng tồn kho giảm thấp hơn mức an toàn, sẽ tự động tạo các đơn hàng bổ sung, chỉ định kích
thước lô, thực hiện phân nhóm khoảng thời gian.

Bộ soạn thảo câu lệnh
Có thể chỉnh sửa nội dung câu lệnh trong lúc lập kế hoạch. Tổ chức và điều phối các công đoạn nhanh
chóng bằng cách kết hợp nhiều tham số.

Tài nguyên phụ
Lập kế hoạch sử dụng công nhân và công cụ.

Quy trình phân nhánh
Chỉ định các quy trình phân nhánh.

Phân chia công đoạn
Chỉ định số phân chia, tỉ lệ phân chia, và kích thước lô cho các công đoạn phân chia.

■ Yêu cầu hệ thống
Mục

■ Môi trường vận hành
Yêu cầu

Mục

Requirement

Phần cứng

PC (bộ nhớ 1GB trở lên)

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Sử dụng API của bên thứ ba, dễ dàng kết nối với
bất kỳ cơ sở dữ liệu nào

Hệ điều hành

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

Phiên bản Asprova

Asprova MS Light

Yêu cầu khác

Bộ xử lý 1GHz trở lên
Ổ cứng tùy vào mục đích sử dụng (～300MB là
đủ trong mọi trường hợp)

Ngôn ngữ hỗ trợ

Nhật, Anh, Trung (giản thể/phồn thể), Hàn, Thái,
Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

■ Reseller

■ Nhà phát triển
Asprova Corporation
KDX Gotanda Building 3F, 7-9-2 Nishigotanda
Shinagawa-ku, Tokyo 131-0041 Japan
TEL: +81 3 6303 9933
Homepage: https://www.asprova.com

Công cụ lập kế hoạch Asprova APS được
triển khai ở hơn 2,900 công ty trên toàn cầu

