ระบบจัดการการผลิตแบบลีน
นําเสนอระบบวางแผนการผลิตที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดในญี่ปุน

APS (Advanced Planning and Scheduling) ที่มาพรอมกับการสนับสนุนงานทางดานเครือขาย

ไดทําการติดตั้งระบบวางแผนการผลิตความเร็วสูงไปมากกวา 1,700 แหง
ทั่วโลกและมีสวนแบงทางการตลาดถึง 52.4 เปอรเซ็นตในประเทศญี่ปุน

การผลิตแบบลีนคือการผลิตที่ใชเทคนิคการควบคุมการผลิตเพื่อลดของเสียที่เกิดจากการผลิต Asprova
APS เปนระบบที่จัดการการผลิตแบบลีนที่มีเครื่องมือระดับโลกที่ใชในการวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มอํานาจ
ในการตัดสินใจใหแกผูตัดสินใจดวยขอมูลที่ถูกตองทันสมัยเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของตนเอง
เปนซอฟตแวรที่วางแผนการผลิตที่ชวยใหผูประกอบการสามารถมองเห็นเงื่อนไขของโรงงานและตัดสินใจ
ไดอยางถูกตองทันการ

ตัวอยางความสําเร็จเหนือความคาดหมายหลังจากการติดตั้ง
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

กอนนํา Asprova ไปใช เรามีคะแนนตํ่าสุดในเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะของลูกคารายสําคัญ แตปจจุบันเราอยูใน
ตําแหนงผูนําอยางงายดาย

การผลิตกระดาษ

เราสามารถลดชั่วโมงการทํางานลวงเวลาไดกวา 40 ชั่วโมงที่ทีมวางแผนไดใชในการวางแผนการผลิตของเดือนถัดไป

อุตสาหกรรมฟอกยอม

เรามียอดขายที่เพิ่มขึ้นสูงมากหลังจากนํา Asprova มาใชงาน

ในหนังสือเลมนี้ ทากาฮาชิ ซึง่ เปน
ผูก อ ตัง้ Asprova ไดนาํ เสนอความรู
เกี่ยวกับการกําหนดตารางงานใน
การผลิตที่เขาไดรับจากระยะเวลา
16 ปทผี่ า นมาดวยการสรางและการ
นําโปรแกรมกําหนดตารางงานมา
ใชในสถานทีต่ า งๆ กวา 1,400 แหง

โรงงานผลิตทอรถยนต

เราสามารถลดสินคาคงคลังไดมูลคากวา 30 เปอรเซ็นต
ทามกลางความกดดันดานราคา เราสามารถลดจุดคุมทุนลงไดเกือบ 35 เปอรเซ็นต

การจัดการปญหาที่ระบบ MES หรือระบบควบคุมการผลิตไมสามารถจัดการได
• ไมสามารถวางแผนสําหรับอนาคตได
• ฉันสามารถแทรกคําสั่งเรงดวนเขาไปใน
แผนการผลิตไดหรือไม?
• กําลังการผลิตมีมากเกินความจําเปนหรือไม?
• ฉันมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม?
• ฉันควรสั่งวัตถุดิบเทาใด?
• เวลาในการผลิตที่แทจริงคือเทาใด?

จัดการปญหาทั้งหมดนี้ได!
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• วางแผนการผลิตดวยความเร็วสูงมาก
• แสดงแผนการผลิตกราฟก
• แสดงผลเมื่อครบกําหนดเวลา
• ลดระยะเวลาในการวางแผนและ
การผลิต
• ลดจํานวนสินคาคงคลัง
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บริษัทชั้นนําที่ใช Asprova

โลโกและเครื่องหมายการคาขางตนเปนทรัพยสินที่ไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์แลวของเจาของทุกราย

ระบบ ERP ที่สามารถเชื่อมตอได, แพ็คเกจระบบการควบคุมการผลิต
Microsoft Corporation
SAP AG

ORACLE Corporation
IBM Corporation
IFS Corporation

Asprova APS สามารถเชื่อมตอเขากับระบบ ERPs ขางตน และแพ็คเกจระบบการควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการผลิตขางตนได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากบริษัทนั้นๆ

บันทึกแทร็กที่ผานการทดสอบในหลายอุตสาหกรรม

จากประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิตกวา 18 ป Asprova Corporation ไดใช Asprova ซึ่งเปนระบบการกําหนดตารางงานในการผลิตในโรงงาน
กวา 1,700 แหงทั่วโลก Asprova ไดรับการยอมรับอยางมากทั้งจากอุตสาหกรรมกรรมวิธีและแยกสวน
ไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส แอลอีดี ตัวเชือ่ มตอ หางปลาทรงญีป่ นุ ไมโครโพรเซสเซอร แผนวงจรพิมพ แผนซิลคิ อน กรอบเครือ่ งปรับอากาศ (แมพมิ พพลาสติก) ลําโพง เซรามิก นาฬกา อุปกรณ

อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมอโลหะ

อุตสาหกรรมสินคา
อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมการแพทย
อุตสาหกรรมเคมี

กึง่ ตัวนํา ตัวโครง ซีดรี อม หนวยขับซีดอี าร / ดีวดี ี / ซีดรี อม สายไฟ แอลซีดี แมพมิ พตะกัว่ โฟโตมาสค สายเคเบิล WF เตารับ โทรศัพทมอื ถือ ตัวเชือ่ มตอสําหรับโทรศัพท
มือถือ ชุดวงจรรวม ตัวเก็บประจุชนิดอะลูมนิ มั อิเล็กโตรไลติก สารไวแสง โมดูล TFT แหวนลูกสูบ เข็ม สายเปยโน หัวเข็มเครือ่ งพิมพ อุปกรณวดั ในยานยนต แผนโฟโต
อิเล็กทริก กลองดิจติ อล ระบบนําทางรถยนต ตูเ ย็น โคมไฟและอุปกรณแสงสวาง เซนเซอร อุปกรณควบคุมสัญญาณ โมดูลแบตเตอรีพ่ ลังงานแสงอาทิตย จอแสดงผล
แบบฟลูออเรสเซนตในสุญญากาศ แบตเตอรี่ ตัวเชือ่ มตอแบบหลายขัว้ สายสงกําลัง เมนเฟรมคอมพิวเตอร อุปกรณเครือ่ งฉาย อุปกรณสอื่ สัญญาณควอตซ คอมพิวเตอร
ตัง้ โตะ คารบอนอิเล็กโทรด เครือ่ งฉาย เครือ่ งพิมพ ปลัก๊ จายไฟ อุปกรณควบคุมชิน้ สวนทีม่ คี วามรอน แผนเซลลแสงอาทิตย เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกสทางการแพทย การด
เอสดี เครือ่ งเลนสือ่ พอรทลั ตัวเชือ่ มตอ เครือ่ งอานบารโคด เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑโปรออดิโอ ออพติคอลไดรฟ อิเล็กทรอนิกสยานยนต ชิน้ สวนโพลีเมอร
หมอแปลงตัวตานทาน เครือ่ งโอเอ เครือ่ งเอวี อุปกรณการสือ่ สาร สายนําทีใ่ ชในการสือ่ สาร...
ชิน้ สวนเครือ่ งยนต ประตู โครงรถยนต ชิน้ สวนดานใน (แมพมิ พพลาสติก) แมพมิ พโลหะ อุปกรณปอ งกันการสัน่ สะเทือน การตรวจสอบยานพาหนะ ทอ หลอด เครือ่ งยนต
ปน จัน่ ยาง ชิน้ สวนอากาศยาน ตัวถังสําหรับทดสอบ ชิน้ สวนเบรค สายทนแรงสูง สวนประกอบของทีน่ งั่ เชือกสายไฟ ชุดเกียร แกนหมุน เพลา กรอบ อุปกรณควบคุมทีม่ ี
สาย รถจักรยานยนต รถจักรยาน ตูร ถไฟ ชิน้ สวนเรือดานนอก อุปกรณกนั สัน่ สะเทือนสําหรับยานยนต ยางรถยนต ปน จัน่ เคลือ่ นที่ เตาเสียบเซรามิก หลังคากันแดดรถยนต
เครือ่ งยนตดเี ซลเรือเดินทะเล...
เครือ่ งทอผา เครือ่ งใชไฟฟาในครัว เครือ่ งจักรกลเชิงเกษตรกรรม เครือ่ งจักรกลเชิงอุตสาหกรรม ทัศนูปกรณ โคมไฟและอุปกรณแสงสวาง เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทํา
ความรอน ชิน้ สวนพลาสติกสําหรับอุปกรณสาํ นักงาน คอมพิวเตอรควบคุม อุปกรณขนถายวัสดุ อุปกรณสง ผานพลังงาน เครือ่ งมือขนาดเล็กทีท่ าํ งานดวยมือ เครือ่ งยนต
แบบสันดาปภายใน ระบบการใชเครือ่ งมือขณะกําลังทํางาน อุปกรณตรวจสอบแผนเวเฟอรดว ยสายตา เครือ่ งหมุนเหวีย่ ง จักรเย็บผา อุปกรณรอบชุบ รถถัง ถังนํา้ เครือ่ ง
กังหัน คอนเดนเซอร เครือ่ งจักรจําลอง ปม สุญญากาศ อุปกรณวดั แผนเวเฟอร เครือ่ งผลิตอาหาร อุปกรณอาํ นวยความสะดวกทีใ่ ชไฟฟา เครือ่ งมือทีใ่ ชนาํ้ และกาซ เครือ่ ง
จายนํา้ เครือ่ งเชือ่ มไฟฟา โคมไฟและอุปกรณแสงสวางบนเวที ชิน้ สวนของจักรเย็บผา ปม เครือ่ งมือวิเคราะหแบบอัลตราโซนิค เครือ่ งกลึงระบบคอมพิวเตอร เครือ่ งสงผาน
ดวยหุน ยนต อุปกรณนวิ เคลียร สวนทีเ่ ปนผลึก ทอยาง อุปกรณสญ
ั ญาณเตือนอัคคีภยั มอเตอรอตุ สาหกรรม แบริง่ ของเครือ่ งยนต อุปกรณนาํ แนวทีม่ คี วามแมนยํา เครือ่ ง
ตีตราอัตโนมัติ โรงผลิตนํา้ จืดจากนํา้ ทะเล...
สวานไฟฟา สกรู ปนใหญ สายไฟ อุปกรณทใี่ ชเกีย่ วกับนํา้ ราวกันตก ทอ สายไฟโลหะเหล็กกลา ชิน้ สวนเหล็กแผน รัว้ ชิน้ สวนสะพานโลหะ ใบมีด กานสูบ น็อต ผลิตภัณฑโลหะ
มีคา เชิงอุตสาหกรรม อัลลอยดทดี่ งึ ขึน้ รูป อะลูมนิ มั สําหรับกระปองเครือ่ งดืม่ ใบมีดสําหรับเครือ่ งตัด เกียร สปริงโลหะ ชิน้ สวนอุปกรณนบั เวลา เกียรทมี่ คี วามแมนยํา แผนเปลว
อะลูมเิ นียม ทองแดงแผน แผนเหล็กในเรือ ผลิตภัณฑทองแดงดึงขึน้ รูป ผลิตภัณฑเหล็กกลาชนิดพิเศษ จุดปลายสุดของเครือ่ งตัด บรรจุภณ
ั ฑนาํ้ มันหลอลืน่ กระปองเครือ่ งดืม่
แมเหล็ก ทอไรตะเข็บ ปม ขนาดใหญ ปม อุตสาหกรรม ขอตอตรง แผนเหล็กหุม ตกแตง เฟองสงกําลัง เสนโลหะชนิดตรง ชิน้ สวนเหล็กกลาสําหรับโรงไฟฟา...
ลูกลอย บรรจุภณ
ั ฑ สิง่ ทอ กระดาษ บล็อกขนสงสินคา ฟลม กลองถายรูป ผลิตภัณฑจากยาง เรซินเอบีเอส เรซินสังเคราะห หมึกยูวี หมึกกราวัวร การพิมพวสั ดุ หอหุม สาร
ขัดทีเ่ คลือบแลว ทอเรซิน วัสดุเคลือบ วัสดุทางทันตกรรม แผนฟลม ฐานเซรามิกสําหรับชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส กระเบือ้ ง อิฐทนไฟ เซรามิกสมัยใหม สารเรงปฏิกริ ยิ า ดินเยือ่
กระดาษ สลักภัณฑ กระจกสําหรับจอแสดงผลแบบแอลอีดี กาว เทปสําหรับบรรจุ กระดาษไขสําหรับผมปลอม เรซินทีท่ าํ ใหไวตอการกระตุน เรซินธรรมชาติ วัสดุเครือ่ งสําอาง
ผงอนินทรีย เลนสสาํ หรับกลองจุลทรรศน ผาไมทอ แผนเปลวอะลูมเิ นียม หนังสังเคราะห กระปองอะลูมเิ นียม แมพมิ พเรซิน แผนเวเฟอรซลิ คิ อน อุปกรณกนั รัว่ ในยานยนต
สายนาฬกา วัสดุยาง (ยางสังเคราะห) ผลิตภัณฑกาวหนืด หวงยาง ผา สิง่ ทอ ปาย ฉลากฟลม หด วัสดุอดุ รอยพับ สไตรีนเรซิน ...
ถัว่ เหลืองหมัก ผงซักฟอก แปง ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร โมเดลพลาสติก สินคาสํานักงาน รอกเบ็ด อาหารคํา่ ทีอ่ นุ ไมโครเวฟ กระบวนการผลิตไม ถุงเทา กระปอง
เครือ่ งสําอาง ตรายาง ปากกาลูกลืน่ แชมพู กระเปาช็อปปง กระดาษแข็ง ผลิตภัณฑตกแตงนอกบาน นํา้ ดืม่ ชุดทางเขา ชุดเก็บของใตพนื้ ชิน้ สวนอุปกรณตดิ ตัง้ รองเทา
ชิน้ สวนของเลน สรอยคอ ถุงนอง เฟอรนเิ จอรและอุปกรณตดิ ตัง้ สํานักงาน เมล็ดกาแฟ ปาย ซองจดหมาย เครือ่ งเขียน ลูกกวาด หมากฝรัง่ เครือ่ งปรุงรส เฟอรนเิ จอรเหล็ก
ตลับหมึก มาน ถาดอาหาร เลนส กระดาษเขียน นํา้ ยาทําความสะอาดในอุตสาหกรรมและในสํานักงาน เทป หนากาก รูปหลอ...
ผลิตภัณฑทางการแพทย ยาทดสอบ อุปกรณทางการแพทย สารทีใ่ ชเปนตัวกระทําปฏิกริ ยิ าในการทดสอบทางหองปฏิบตั กิ าร แปงแกรนนูล ยาเม็ด กลองเอนโดสโคป วัสดุ
ทางทันตกรรม ยาทดสอบเชิงคลีนกิ สารเคมี อาหารวาง แฮม ยาสามัญ...
กาว พลาสติก แอสฟลต ซิลคิ อน นํา้ มันเครือ่ งยนต โพลีเอทีลนี โพลีโพไพลีน วัสดุหลอ ยาง ผลิตภัณฑเคมีฟลูออรีน โพลีไวนิลคลอไรด กาวโพลีไวนิลคลอไรด ผลิตภัณฑสี
พลาสติก ผลิตภัณฑแตงหนา สสารเคมี แทงเชือ้ เพลิงนิวเคลียร (เชือ้ เพลิง)...

ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ Asprova
คําอธิบายและจุดประสงค

ระบบสนับสนุน

เขาใจสถานะปจจุบันและเปาหมายในการผลิต

[ไมเสียคาใชจา ย]

สราง Prototype และวิเคราะหขอมูลจากระบบการผลิตจริง

[ไมเสียคาใชจา ย]

สรางแผนงานวิเคราะหการเพิ่มกําไรจากผลวิเคราะหสถานการณปจจุบันและมูลคาเปาหมายที่ตองบรรลุผลใหเสร็จสมบูรณ ตั้งเปาหมายไวครึ่งหนึ่งระหวาง Profit Increase Diagnosis Sheet
สถานการณที่คาดคิดและความเปนจริง เนื่องจากการเพิ่มหรือการเปลี่ยนเปาหมายระหวางกลางโครงการอาจเปนการสรางความสับสนได ควรแนใจวาไดตั้ง
เปาหมายไวชัดเจนตั้งแตแรกเริ่ม และไมควรเปลี่ยนแปลงจนกวาโครงการจะเสร็จสิ้น
ติดตั้ง Asprova เวอรชั่นทดลองใชฟรีลงบนคอมพิวเตอร ทําตามคําอธิบายในคูมือเบื้องตนขณะฝกใชงาน Asprova ดวยขอมูลที่เหมือนกัน สรางตนแบบโดย
ปอนขอมูลจากโรงงานของผูใช ประเมินตนแบบ ตรวจสอบขนาดของระบบใหมและความจําเปนในการพัฒนาโปรแกรมการทํางานพวงตอหรือตอประสานกับ
ระบบที่ใชงานอยู และแยกพื้นที่ที่มีปญหาตามประเภทดังตอไปนี้:
ก: ปญหาที่แกไขไดดวยคุณสมบัติทั่วไปของ Asprova
ข: ปญหาที่แกไขไดดวยการปรับระเบียบการทํางานของผูใช
ค: ปญหาที่แกไขไดดวยการพัฒนาโปรแกรมพวงตอหรือปลั๊กอิน
กอนการตัดสินใจใชงาน Asprova อยางเปนทางการ ควรแนใจวาไดสรางตนแบบและไดทดสอบตนแบบดังกลาวโดยละเอียดแลวเพื่อใหแนใจวาโครงการ
Asprova ของทานจะประสบผลสําเร็จ

Asprova เวอรชนั่ ทดลองใชฟรี
หลักสูตรเรียนทางอินเตอรเน็ต
คูม อื เบือ้ งตน
การสัมมนาผานเว็บ
สัมมนาเบือ้ งตน

[เสียคาใชจา ย]

สัมมนาฝกอบรมทีเ่ กีย่ วของโดยตรง
ชุดสําหรับเชา
การสนับสนุนการพัฒนาตนแบบ

ลงนามในสัญญาและรวบรวมทีมงานของโครงการ

[เสียคาใชจา ย]

เตรียมขอมูลและพัฒนาโปรแกรมเสริม

[เสียคาใชจา ย]

ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับใบอนุญาตของ Asprova การพัฒนาโปรแกรม และการใหคําปรึกษา เริ่มตนโครงการเพิ่มกําไรโดยรวบรวมทีมงานโครงการอยางเปน ขอตกลงในใบอนุญาต
ทางการซึ่งลงนามรับรองโดยบริษัท โดยปกติแลวทีมงานโครงการจะประกอบดวยบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป ไดแก ผูนําโครงการหนึ่งคน บุคคลที่เกี่ยวของกับ
การวางแผนการผลิตหนึ่งคนขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบหนึ่งคนขึ้นไป
เตรียมขอมูลสําหรับการใชงานจริง การเตรียมขอมูลหลักทีจ่ าํ เปนนัน้ ถือเปนงานหนัก โดยทัว่ ไปแลวควรใชเวลาประมาณหนึง่ เดือนหรือมากกวานัน้ ในการเตรียมขอมูล การใหคาํ ปรึกษา
โดยมีบคุ ลากรหนึง่ คนทีใ่ ชเวลาทํางานทัง้ หมดในการเตรียมขอมูล ควรแนใจวาไดเตรียมการเพือ่ ใหบคุ ลากรทีร่ บั ผิดชอบในการเตรียมขอมูลมีเวลาเพียงพอสําหรับทํา
หนาทีด่ งั กลาว บางครัง้ การเตรียมขอมูลอาจยืดเวลาออกไปยาวนานเนือ่ งจากความยากในการเตรียมขอมูลจํานวนมากทีม่ คี วามถูกตองแมนยําสูง ในกรณีดงั กลาว
ขอแนะนําใหเริม่ ตนเตรียมขอมูลทีม่ รี ะดับความถูกตองแมนยําระดับหนึง่ แลวจึงคอยๆ ปรับปรุงความถูกตองแมนยําของขอมูลเมือ่ มีการดําเนินการตอไป
โดยสวนใหญแลว Asprova จะประสานกับระบบที่ใชงานอยู การพัฒนาสวนตอประสานกับระบบที่ใชงานอยูจะชวยใหวงจรในการวางแผนดําเนินตอไปอยาง
ไมติดขัด นอกจากการขอความชวยเหลือจากทางเราแลว ผูใชสามารถพัฒนาโปรแกรมพวงตอที่รวมถึงสวนตอประสานกับระบบที่ใชงานอยูไดดวยตนเองโดยใช
เครือ่ งมือตางๆ เชน Microsoft Access และ Visual Basic

เริ่มตนการดําเนินการทดสอบ

รวมคูมือการใชงานซึ่งไดอธิบายถึงระเบียบการใหมสําหรับการกําหนดขั้นตอนการทํางาน ใชการรวบรวมขอมูลผลตางๆ และประมวลผลคําสั่งไวดวยกันโดยใช
Asprova โครงการของ Asprova จะเกีย่ วของกับการปรับวิธกี ารทํางานใหม ผูใ ชจะนําวิธกี ารใหมในการกําหนดขัน้ ตอนการทํางานและการรวบรวมขอมูลผลของ
การผลิตมาใช กอนเริม่ ตนดําเนินการทดสอบ ควรประชุมแนะนําอธิบายถึงจุดประสงคของระเบียบการทํางานและวิธกี ารใชงานใหประสบผลสําเร็จ เริม่ ตนการดําเนิน
การทดสอบ โดยปกติแลวการดําเนินการทดสอบจะใชเวลาหนึง่ ถึงสองเดือน เมือ่ การดําเนินการทดสอบเสร็จสิน้ ผูใ ชสามารถเปลีย่ นเปนการทํางานจริงได

การบํารุงรักษารายป

[เสียคาใชจา ย]

รายการทีผ่ ลิตและเครือ่ งมือทีใ่ ชในการผลิตจะเปลีย่ นตามเวลา เพือ่ ใหผใู ชสามารถใช Asprova ไดยาวนาน ขอแนะนําใหผใู ชลงนามในสัญญาการบํารุงรักษาเพือ่ การ ขอตกลงการบํารุงรักษารายป
บํารุงรักษาและการอัพเดตซอฟตแวรทจี่ าํ เปน

การติดตอกับผูใชที่มีความยืดหยุน
แผนภูมิมาตรฐานสําหรับแสดงแผนการผลิต
ที่หลากหลายและงายตอการใชงาน!
1

สามารถปรับเปลี่ยนเมนูและปุมเครื่องมือไดตามตองการ

แผนภูมิแกนตแสดงทรัพยากร

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]

ปญหา (การนําสงลาชา ฯลฯ) ถูกแสดงแบบกราฟกอยางชัดเจน
แสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการและคําสั่งตางๆ อยางชัดเจน
สามารถเลือกปรับกราฟไดตามดุลยพินิจของผูใชงาน (สี ขอความที่ใหแสดง ขอความแสดงเคล็ดลับของขอมูล ฯลฯ)
1. สามารถสรางและตรวจสอบแผนงานไดลวงหนาเปนเวลาหลายเดือน
2. แสดงการไหลออกและการไหลเขาของสินคาคงเหลือ / แผนงานของวัตถุดิบ / คําสั่งที่เขามา / การทําสัญญา
รับเหมา สามารถแสดงไดอยางตอเนื่อง
3. การเลื่อนเฉพาะรายจะเปลี่ยนทุกทรัพยากร
4. สามารถกรอกและดูผลลัพธการผลิตไดทันที
5. ความเปนไปไดในการกรองตามกระบวนการ / ทรัพยากรที่จําเพาะ
6. สามารถลดแกนเวลาใหสั้นลงเปนเวลาที่ตองการได (วันตามปฏิทิน / ชั่วโมงการทํางาน)
7. สามารถยืนยันจํานวนคนงานที่ตองการได
8. ขยายเพื่อดูรายละเอียดกระบวนการเฉพาะราย
9. เคลื่อนยายการดําเนินงานที่กําหนดผานเมาสหรือแปนพิมพ (ยกเลิก ทําซํ้า เทาที่ทําได)
10. ฟงกชันของเครื่องพิมพ
11. สามารถขามไปยังขอมูลหลักและแผนภูมิที่สัมพันธกัน
12. การแสดงผลดวยความเร็วสูง

การแกไขที่มีประสิทธิภาพของขอมูลหลัก และการแกไขขั้นตอนกระบวนการแบบกราฟก
2

ตัวแกไขขอมูลหลักแบบบูรณาการ (รูปแบบสเปรดชีต)

2

ตัวแกไขขอมูลหลักแบบบูรณาการ (รูปแบบกราฟก)

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก: รูปแบบสเปรดชีต]

1. แสดงเปนสเปรดชีตดวยคุณลักษณะการควบคุมและการแกไขเหมือนกับ
เอ็กเซล
2. การใชคลิปบอรดที่สามารถคัดลอกและวางในเอ็กเซลได
3. มีคุณลักษณะ เชน คนหา แทนที่ ใสขอมูลอัตโนมัติ ยกเลิก ทําซํ้า
4. ความสามารถในการตรวจสอบขอผิดพลาด
(สีของเซลลจะเปลี่ยนไปเมื่อกรอกคาไมถูกตอง)

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก: รูปแบบกราฟก]

1. จะแสดงขอมูลหลักเปนกราฟก
2. บันทึกขอมูลหลักอันใหมและตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการ

มีประเภทของกราฟและแผนภูมิเพื่อตรวจสอบการวางแผนในมุมมองที่หลากหลาย

3

กราฟแสดงปริมาณภาระงานของทรัพยากร

5

กราฟแสดงสินคาคงคลัง

6

แสดงปริมาณภาระงานสําหรับทุก
ทรัพยากร สามารถขยายเนื้อหาของ
ภาระงานและยืนยันไดวาภาระงานใด
ที่ถูกสรางจากคําสั่งไหน นอกจากนี้
ยั ง สามารถส ง ข อ มู ล กราฟแสดง
ปริมาณภาระงานออกมาได

4

แสดงการเปลี่ยนแปลงสินคาคงคลัง
ทั้งหมด ไดแก วัตถุดิบคงคลัง การ
ผลิต การบริโภค การปอนวัตถุดิบ
การขนสง ฯลฯ สามารถมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงไดลวงหนา นอกจากนี้
ยั ง สามารถส ง ข อ มู ล กราฟแสดง
ปริมาณออกมาได

แผนภูมิแกนตแสดงคําสั่ง

แผนภูมิที่กําหนดเอง

แสดงภาพรวมของคํ า สั่ ง ทั้ ง หมด
แสดงในแผนภูมิเดียว สามารถเนน
ความสําคัญและการกรองคําสั่งที่
ลาชาได สามารถตรวจสอบเวลา
เริ่มตนทํางานและเวลาเสร็จงานใน
แตละกระบวนการได

สามารถรวมการแสดงแผนภูมิและ
กราฟพรอมกันจํานวนมากได

* นอกเหนือจากขางตนแลว ยังมีแผนภูมิแกนตแสดงคําสั่งเชื่อมโยง แผนภูมิแกนตแสดงการดําเนินงาน, แผนภูมิแกนตแสดงผลสัมฤทธิ์ LET, แผนภูมิแกนตแสดงไอเท็ม (ใชสําหรับการจัดกลุม), มุมมอง HTML, มุมมองการกระจายงาน

7

ตารางทั้งหมด

บํารุงรักษางายแมวาจะมีขอมูลจํานวนมาก
[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีฟงกชันคนหา แทนที่ ใสขอมูลอัตโนมัติ ยกเลิก และทําซํ้า
ทําการเรียงไดงาย เพียงแคดับเบิลคลิกบนหัวคอลัมน + การกรอง
แทรกขอมูลจากเอ็กเซล และคัดสําเนาไปยังเอ็กเซลได
สามารถเลือกสีพื้นหลังสําหรับแตละคอลัมนได
สามารถเลือกคอลัมนที่ตองการแสดงได
เพิ่มตารางได
สามารถอธิบายลําดับชั้นของคําสั่งและสินคาได

Advance Scheduling Turbo Engine

ตัวขับเคลื่อน, การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และมีฟงกชันการทํางานที่หลากหลาย
สะทอนใหเห็นความหลากหลายของความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม
8

ตัวจัดการขอมูลคําสั่ง

เลือกการเชื่อมโยงและกําหนดคาไดตามตองการ

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]

 kÔ¢qj©}ÔÓp}¥¬
แบงการดําเนินงานแบบอัตโนมัติได

การมอบหมายลําดับชั้นของภาระงานได
กําหนดลําดับความสําคัญของทรัพยากรได
¤Ör¬
คํานวณจํานวนคนงานที่ตองการได
กําหนดทรัพยากรรอง เชน แมพิมพ พนักงาน เครื่องมือ ฯลฯ ได
กําหนดการผสานและแยกสวนของกระบวนการได
สามารถกําหนดชวงเวลาที่ถูกตองของทรัพยากรในขอมูลหลักได
¤§i
¤ro¤Ó
สามารถกําหนดทรัพยากรที่จะใชในกระบวนการถัดไปดวยคุณลักษณะพิเศษ
Next Resource Constraint
9. มีฟงกชันปรับเปลี่ยนเพื่อเลือกการประเมินทรัพยากรที่จะใช
10. กําหนดระยะเวลาสูงสุดของเวลาการระงับสําหรับการตั้งคาและเวลาการผลิต
ioo
11. สามารถกําหนดกฎการจายงานเพื่อระบุคําสั่งที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดได
¤Ör¬}~o¥i}¨|Ó~oÓo
§¤
12. สามารถเตรียมพารามิเตอรตางๆ ที่ทําการจําลองแบบเสมือนจํานวนมาก
13. มีการจัดกลุมไอเท็มเพื่อลดจํานวนเวลาในการตั้งคาสําหรับแตละกระบวนการ
14. มีการกรองงานในสวนใดสวนหนึ่งของคําสั่ง กระบวนการทํางาน ทรัพยากร และไอเท็มตางๆ
15. มีการสํารองเวลางานของแผนการผลิตแบบไปขางหนาและยอนกลับใหพิจารณา
16. เงื่อนไขทรัพยากรนําไปใชกับสินคาคงคลังขั้นตํ่าและการเชื่อมโยงของสินคาคงคลังที่มีชว งเวลาที่กําหนด
17. การตั้งคาเตาหลอมอนุญาตใหมีหลายเงื่อนไขสําหรับการดําเนินการพรอมกันได
18. สามารถตั้งคา Skill Map เพื่อกําหนดความสามารถของพนักงานใหเลือกใชทรัพยากรตางๆ ได
19. ฟงกชันการเชื่อมโยงคําสั่งแบบอัตโนมัติรองรับเงื่อนไขการมอบหมายงานที่ซับซอนระหวางคําสั่ง
20. มีการตั้งคาเวลาหลายอยาง รวมไปถึงการตั้งเวลาภายนอก เทียรดาวน และการตั้งคาการเปลี่ยนแปลงเวลา
21. แผนการผลิตแบบคราวๆ ที่ชวยใหจัดสมดุลปริมาณที่เหมาะสมไดโดยไมตองกําหนดคําสั่งจากหลายๆ คําสั่ง
22. การเติมเต็มโดยอัตโนมัติของคําสั่งที่สามารถปรับเปลี่ยนจํานวนแบบยืดหยุนโดยการตั้งคาระดับสินคาคงคลังปจจุบัน
23. ในระหวางการวางแผนการผลิตใหมนั้นยังสามารถจดจําตําแหนงงานและทํางานหลายกระบวนการได เชน การแกไขขอมูลหลัก รวมถึงการปอน
ขอมูลเขาและการสงขอมูลออก
24. สรางคําสั่งการผลิตจากการคาดการณของลูกคาและกําหนดสินคาคงคลังขั้นตํ่า, กลุมของล็อตของสินคาขั้นกลางสําหรับแตละหนวยของชวงเวลา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ออปชันคุณลักษณะอื่นที่เลือกไดสําหรับการวางแผนการผลิตขั้นสูง
การเชื่อมโยงขอมูลยอดการขายและการวางแผนการผลิต

[ตารางแผนยอดการขายรายวัน]

รวมไวใน Asprova APS
แลว

การประยุกตใช: การจัดทําคําสั่งผลิตโดยอัตโนมัติจากขอมูลยอดการขาย การวางแผนยอนหลัง และ
งานสําหรับวันที่ตองการ
1. สามารถเชื่อมโยงแผนการผลิตและคําสั่งซื้อขายเพื่อคาดการณเวลาในการจัดสงสินคาได
2. จัดทําแผนการขายจากแผนการผลิตรายเดือนหรือรายปได
3. เชื่อมโยงเขากับวัตถุดิบและใบสั่งซื้อโดยตรง

Purchase

เชื่อมโยงและประสานแผนการผลิตและขอมูลการสั่งซื้อ

[ตารางแผนการสั่งซื้อ]

KPI (Key Performance Indicators) ซึ่งประเมินจากทั้งโปรเจคหรือคําสั่ง
เฉพาะทรัพยากรหรือผลิตภัณฑใดๆ และไดจัดเก็บไวในประวัติ

[KPI สําหรับทั้งโปรเจค]

Sales

รวมไวใน Asprova APS
แลว

KPI
รวมไวใน Asprova KPI
แลว

การประยุกตใช: การจัดทําแผนการจัดซื้อโดยอัตโนมัติจากแผนการผลิต การสรางแผนการจัดซื้อระยะ
กลางและระยะยาว ใชแผนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีอยูแลวเปนขอจํากัดในการกําหนดแผนการผลิต
1. จัดทําแผนการสั่งซื้อ
2. ระบุจํานวน ขนาดล็อตที่สั่งซื้อ
3. เชื่อมโยงระหวางระดับของสินคาคงคลังปจจุบันและคําสั่งขาย

KPI หลัก (จากทั้งหมด 51 ประเภท):

1. ผลประกอบการ
2. ตนทุนวัตถุดิบ
3. ตนทุนคาแรงภายนอก
4. ตนทุนบุคลากร
5. ตนทุนทั้งหมด

6. กําไร
11. ผลรวม / สินคาสําเร็จรูป และ
7. อัตราของกําไร
สินคาขั้นกลางเปนจํานวนชิ้น
8. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
12. ผลรวม / ชิ้นงานที่กําลังผลิตและ
9. ระดับของความนาเชื่อถือในการสงมอบ
สินคาสําเร็จรูปเปนมูลคาเงินสด
10. ความนาเชื่อถือของผูสงมอบวัตถุดิบ 13. สินคาคงคลังของรายการที่ซื้อมา

Time Constraint สามารถตั้งเวลาสูงสุดในดําเนินการในเวลาที่กําหนดได
ตัวอยาง: ชิ้นงานที่กําลังผลิตซึ่งเนาเสียได เชน อาหารและเครื่องดื่ม สารเคมี และยา ฯลฯ
MAX
1. สามารถจํากัดเวลาระหวางการเสร็จสิ้นกระบวนการกอนหนากับการเริ่มตนกระบวนการถัดไปได
2. สามารถจํากัดเวลาระหวางการเริ่มตนกระบวนการกอนหนากับการเริ่มตนกระบวนการถัดไปได

[คาสูงสุดของขอจํากัดดานเวลา]

Resource Lock

หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแลว สามารถปดการใชงานทรัพยากรไวไดระยะ
เวลาหนึ่ง

[ตรรกะดานทรัพยากร]

ตั้งเงื่อนไขเหตุการณสําหรับแตละทรัพยากร และสรางเหตุการณขึ้นได

[เหตุการณที่สรางขึ้น]

สามารถจัดลําดับงานใหเหมาะสมที่สุดสําหรับทรัพยากรทั้งหมด

[ลําดับงานแยกจากสีออนไปยังสีเขม]

ตัวอยาง: อุปกรณที่เปนถังตางๆ ฯลฯ
1. ปดการใชงานทรัพยากรไวจนกวากระบวนการถัดไปจะเริ่มตน
2. ปดการใชงานทรัพยากรไวจนกวากระบวนการถัดไปจะเสร็จสิ้น
3. ปดการใชงานทรัพยากรไวระยะเวลาหนึ่งหลังจากการเริ่มตนของกระบวนการถัดไป

Event

Optimization

1. วางแผนการบํารุงรักษาในเวลาหนึ่งวันโดยอัตโนมัติหลังจากใชงานถึงตามปริมาณที่กําหนดไว
2. วางแผนทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ในเวลาครึ่งชั่วโมงโดยอัตโนมัติหลังจากใชงานในระยะเวลา
ที่กําหนด
3. แทรกเวลาที่ตั้งคาไวกอน / หลัง / ระหวาง คําสั่งที่กําหนดโดยอัตโนมัติ
หากคําสั่งยังไมลาชา จึงสามารถดําเนินการดังตอไปนี้ได:
1. จัดกลุมของล็อตสินคาที่เหมือนกันภายในระยะเวลาหนึ่ง
2. สั่งลําดับงานเพื่อลดเวลาในการเตรียมงานใหเหลือนอยที่สุด
3. จัดลําดับจากสีออนไปยังสีเขมหรือจากเหล็กแผนหนาไปยังเหล็กแผนบาง
4. คํานึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลาย

เชื่อมตอฐานขอมูลไดงายดาย
เชื่อมตอกับ OLE DBs เชนกับ SQL Server และ Oracle หรือ Text files
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หนาตางการแปลงเขตขอมูล

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]
1.
2.
3.
4.

ขอมูลหลักและผลการวางแผนสามารถนําเขาและสงออกได
สามารถเลือกองคประกอบของตารางที่จะนําเขาและสงออกได
สามารถกําหนดชื่อฟลดและลําดับไดตามตองการ
สามารถกําหนดลักษณะการนําเขาและสงออกที่มีความ
แตกตางกัน
5. ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะในแตละตารางได
6. มีฟงกชันการเปลี่ยนขอมูลเมื่อทําการนําเขาและสงออกขอมูล
7. สามารถปรับคียหลักได
8. ลําดับของขอมูลในฐานขอมูลไมจําเปนตองสอดคลองกับขอมูลใน Asprova
9. มีการกรองขอมูล
10. สามารถรองรับ Text files เชน CSV ไฟลที่แบงเปนแท็บหรือยูนิโคด

การปรับแตงการใชงานสามารถทําไดงาย

มีความยืดหยุนสูงจึงทําใหไมจําเปนตองสรางโปรแกรมเสริม

นิพจนมีผลตอการตั้งคาการทํางาน การคํานวณเวลา การติดตอกับผูใชแบบกราฟก การเชื่อมตอฐานขอมูล ในหลายรูปแบบ ซึ่งการตั้ง
คาจะคลายกับมาโครซึ่งภายใตเงื่อนไขปกติ ซึ่งจําเปนตองมีการสรางโปรแกรมภายนอกเพื่อจัดการ การตั้งคาที่ซับซอนนี้ นอกจากนี้ยัง
สามารถลดจํานวนของขอมูลหลักที่จําเปนตองตั้งคาลงไดอยางมาก โดยการตั้งคาขอมูลหลักที่มีประสิทธิภาพ
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Dialog ตัวแกไขนิพจน

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การทํางานอื่นๆ

การตั้งคาขอมูลหลักที่ถูกตอง/การคํานวณปริมาณที่จําเปน/สูตรความสามารถในการผลิต
ชวงระยะเวลาของขอมูลหลักและคําสั่งที่นําไปใชได
จัดลําดับของคําสั่งใหแตละทรัพยากรอยางเหมาะสม
การจัดการรูปแบบตัวอักษรเมื่อเชื่อมตอกับฐานขอมูล
มีการกรองขอมูลในตาราง
การปรับแตงรูปแบบตัวอักษร แสดงในรูปแบบการติดตอกับผูใชแบบกราฟก
ขยายตารางโดยเพิ่มคุณสมบัติเสมือน
ตัวดําเนินการทางตรรกะ (AND, OR, XOR) ที่สามารถใชกับเงื่อนไข IF
มีหลายๆ กลุมของนิพจนที่บันทึกไวแลว เชน “Left” “Format”

Dialog ตัวแกไขนิพจน รองรับรูปแบบของนิพจนที่ซับซอน
1. มีการแสดงคุณสมบัติในรูปโคดคําสั่ง
2. มีนิพจนตัวอยางจํานวนมากสําหรับแตละคุณสมบัติที่ใชงานได
3. ในระหวางที่การสรางนิพจน จะมีการแสดงตัวอยางและการประเมินผลในทันที
* คูมืออางอิงสําหรับนิพจนที่ใชได

มีการเพิ่มคุณลักษณะหลายอยางเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
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ตารางแผนการผลิตพรอมกับผลรวม

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]

คุณสมบัติที่มีพรอมเพื่อใชงานตารางมากขึ้น
1. จัดกลุมตารางในการหาผลรวม (ผลรวมทั้งหมด, คาเฉลี่ย ฯลฯ ที่สามารถทําไดงายดาย)
2. สามารถเพิ่มตารางและคุณสมบัติได
3. สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลดวยนิพจนได
4. สามารถแสดงการอางอิงจากตารางที่แตกตางกันดวยนิพจน

11

คุณลักษณะที่ชวยใหงายตอการเขาใจผลของการวางแผนและขอผิดพลาด
ตั้งแตชวงเวลาที่ปญหาเกิดขึ้นจนถึงเวลาที่แกไขปญหา
1. ตารางผลลัพธการประเมินการวางแผน 12
2. ตารางขอความ (สามารถกรองไดเฉพาะขอผิดพลาด)
3. สําหรับทุกๆ ขอความที่แสดงขอผิดพลาดทุกขอความ จะมี Dialog แสดงคําแนะนําที่เกี่ยวของกับ
ขอผิดพลาดนั้น
4. มีฟงกชันรองรับการระงับและกลับมาทําใหมในระหวางการดําเนินงาน
12

ตารางผลการประเมินการกําหนดงาน

การปรับแตงการใชงานสําหรับการเพิ่มฟงกชันที่ไมมีในฟงกชันมาตรฐาน
สามารถดูโคดตัวอยางและเอกสารคําแนะนําตางๆ ได
1. มี COM อินเตอรเฟสเปนมาตรฐานในการพัฒนาปลั๊กอิน
2. COM SDK (ชุดเครื่องมือในการพัฒนา)

เลือกโมดูลการวางแผนที่ตรงกับความตองการ
Advanced Planning & Scheduling System

โมดูล APS มีพื้นฐานมาจาก โมดูล MS ที่มาพรอมกับ Sales option และ Purchase option ที่เปนออปชันมาตรฐาน โดยทําแผนการผลิตจาก
การขายถึงการจัดซื้อ มีฟงกชัน LS และ MRP เปนมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรางแผนการผลิตในระยะยาวได

Manufacturing Scheduler

โมดูลการวางแผนการผลิตที่เปนมาตรฐาน ทํางานดวยความสามารถจํากัดของคําสั่งการผลิตสําหรับโรงงาน สามารถทําไดทั้งแผนระยะสั้นสําหรับ
ขั้นตอนการทํางานจริง และแผนระยะยาวสําหรับจําลองปริมาณทรัพยากร มีการทํางานของโปรแกรม LS และ MRP

Material Requirements Planning

ตัววางแผนที่ประมวลผล MRP (การวางแผนตามความตองการวัตถุดิบ) การวางแผนการผลิตสามารถทํากับกลุมของระยะเวลาที่กําหนดตายตัว สําหรับ
ตารางไอเทมและรายการสวนประกอบตางๆ ขอมูลหลักสามารถใชรวมกับโมดูลอื่นๆ ได ดังนั้นการอัพเกรดเปนโมดูล APS หรือ MS สามารถทําไดงาย

โมดูลเสริมสําหรับการวางแผนการผลิต
ตารางรายการวัตถุดิบ

โมดูลพิเศษสําหรับการสรางและการบํารุงรักษาขอมูลหลัก (ตัวแกไขขอมูลหลักแบบบูรณาการ) โดยการทํางานรวมกับ DS จึงสามารถปรับปรุงขอมูล

หลักไดขณะอยูในระหวางการวางแผนการผลิต เนื่องจากมีฟงกชันการทํางานของ MES อยูแลวจึงสามารถนําไปใชปอนขอมูลผลลัพธการผลิตได

ระบบปฏิบัติการการผลิต

เครื่องมือดูแผนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ปฏิบัติงานการผลิต แสดงแผนภูมิตางๆ กราฟ และหนาตางของตาราง รวมถึงผลลัพธของขอมูลการผลิต
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การเชื่อมตอเครือขาย
Network License Server

โมดูลที่ใชบริหารจัดการใบอนุญาตของ Asprova รวมกันโดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพียงเครื่องเดียว สามารถจดจําใบอนุญาตผาน
เครือขายได
* อยางนอยที่สุดจําเปนตองมีใบอนุญาตของโมดูล APS, MS, LS หรือ MRP สําหรับการวางแผนของแตละหนวย (โครงการ)

Data Server

เปนโมดูลที่ผสานขอมูลแผนการผลิตจากทุกๆ โมดูลบนเครือขาย โดยการใชระบบควบคุมการเขาและออกจากระบบแบบพิเศษมาปรับใชเมื่อผูใชงานออก
จากไฟลโปรเจค ผลลัพธการผลิต คําสั่ง ขอมูลหลัก ฯลฯ จะมีขอมูลที่แตกตางกันซึ่งผสานเขาไปใน DS โดยการทํารายการแตละครั้ง เมื่อมีการปรับปรุงขอมูลใน DS
เซิรฟเวอรขอมูลจะแจงเตือนไปยังโมดูลอื่นๆ และผูใชงานที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบวามีการปรับปรุงขอมูลแบบเรียลไทมและสามารถดาวนโหลดขอมูลใหมได
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*หากตองการขอมูลโปรดเยี่ยมชมโฮมเพจของเรา

ภาวะแวดลอมในการใชงาน Asprova

ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows Server 2008 R2/ Server 2008/ Server 2003/ 7 / Vista/ XP/ 2000
CPU : Pentium 4 หรือสูงกวา, 32 บิต / 64 บิต(x64)
หนวยความจํา : 1GB หรือมากกวา (ขึ้นอยูกับปริมาณขอมูล)
ฮารดดิสก : 300MB หรือมากกวา
* โมดูล BOM/MES/KPI ไมมีโปรแกรมวางแผนการผลิต ดังนั้นโมดูลดังกลาวจึงไมจําเปนตองมี CPU ที่มีสมรรถภาพสูงนัก

Asprova NLS • ภาวะแวดลอมการทํางานของ DS

ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows Server 2008 R2/ Server 2008/
Server 2003/ 7 / Vista/ XP/ 2000
CPU : Pentium 4 หรือสูงกวา, 32 บิต
หนวยความจํา : 512MB หรือมากกวา (ขึ้นอยูกับปริมาณขอมูล)
ฮารดดิสก : 30MB หรือมากกวา
เมื่อใชงาน DS จําเปนตองมีหนวยความจําตั้งแต 300MB ขึ้นไป

สารจากประธานบริษัท

บริษัท Asprova Corporation กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1994 เปนบริษัทแรกในประเทศญี่ปุนที่มีความ
เชี่ยวชาญดานซอฟตแวรการวางแผนการผลิต นับตั้งแตนั้นมาเรายังคงมุงมั่นพัฒนาและจัดจําหนาย
ระบบการวางแผนในการผลิต Asprova เราไดจัดตั้งบริษัทสาขาในตางประเทศ เชน เกาหลี จีน
และเยอรมนี และลาสุดในป ค.ศ. 2010 เราไดจัดตั้งบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มความ
แข็งแกรงใหกับระบบการสนับสนุนทั่วโลกสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในตางประเทศ
ปจจุบันนี้มีการนํา Asprova ไปใชแลวกวา 1,700 แหงทั่วโลก จากจํานวนผูใชดังกลาวนั้น
บริษัทหลายแหงไดซื้อใบอนุญาตเพียงหนึ่งใบกอน จากนั้นจึงนํา Asprova ไปใชงานในโรงงานหนึ่ง
กอนที่จะซื้อใบอนุญาตอื่นในภายหลังเมื่อไดพิสูจนถึงประโยชนจากการนําไปใชงานในครั้งแรกแลว
อีกตัวอยางหนึ่งก็คือบริษัทแหงหนึ่งไดซื้อใบอนุญาตกวา 40 ใบไปใชงาน จํานวนผูใชงานอยาง
ลนหลามนี้เปนขอพิสูจนถึงคุณคาของประโยชนในการนํา Asprova ไปใชงาน
การวางแผน Asprova ซีรีส APS เปนระบบการวางแผนการผลิตที่ดีที่สุดของ Asprova ใน
ขณะนี้ Asprova APS (ซึ่งยอมาจาก Advanced Planning and Scheduling) เหนือกวาโปรแกรม
การวางแผนการผลิตรูปแบบเดิมโดยไดรองรับการวางแผนการผลิตทั้งหมด 3 ระดับ (ระยะยาว
ระยะกลาง ระยะสั้น) เพื่อใหครอบคลุมถึงการขาย การผลิต รวมถึงการจัดซื้อดวย
Asprova ที่เปนโปรแกรมการวางแผนในรูปแบบเดิมนั้น สามารถทําแผนการผลิตในระยะสั้น
สําหรับกระบวนการการผลิตได เนื่องจากเปนคุณลักษณะหลักของระบบ แตก็ยังสามารถเพิ่ม
คุณลักษณะของระบบวางแผนการผลิตดวย Asprova APS ดวยการวางแผนการผลิตระยะยาว
Asprova APS สรางแผนธุรกิจประจําปขึ้นและจัดเตรียมการผลิตในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจาก
นั้นจะตามดวยการวางแผนการผลิตในระยะสั้นเพื่อใหเหมาะสมตรงกันกับการดําเนินธุรกิจที่แทจริง
นอกจากนี้ดวยการเพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิต ดานการขายและการจัดซื้อ Asprova
APS สรางประสิทธิภาพที่เหนือกวาดวยการลดระยะเวลาและจํานวนสินคาคงคลัง

ดวยโครงสรางของระบบ APS ใหม Asprova APS จึงเปนการตกผลึกจากเทคโนโลยีตนแบบที่
พัฒนาขึ้นมาจากความรูความชํานาญในอุตสาหกรรมการผลิตของผูใช Asprova หลายพันรายทั่วโลก
สวนภายในบริษัทนั้น เราทํางานเพื่อใหเปน “ที่สุดของโลกใน 3 ดาน” อันไดแก “ตรรกะการวางแผน
การผลิตที่ดีที่สุดในโลก” “การติดตอกับผูใชแบบกราฟกที่ดีที่สุดในโลก” และ “การเชื่อมตอที่ดีที่สุด
ในโลก” เหลานี้ถือเปนเปาหมายของทีมงานพัฒนา Asprova
อยางไรก็ตาม Asprova APS ไมใชเปนเพียงแคผลผลิตดานเทคโนโลยีอนั นาทึง่ เทานัน้ ครัง้ หนึง่
เคยมีผใู ชงานทานหนึง่ กลาวกับผมดวยความรูส กึ อันยิง่ ใหญวา “การนํา Asprova ไปใชงานเปนสิง่ ทีช่ ว ย
ใหบริษทั ของผมรอดพนจากลมละลาย” ไดยนิ ดังนัน้ ผมเองก็รสู กึ ประทับใจอยางทีส่ ดุ เชนกัน สิง่ ทีผ่ ม
รูส กึ ในขณะนัน้ คือ “ในสภาวะแวดลอมทางอุตสาหกรรมปจจุบนั นีค้ งเปนเรือ่ งยากทีจ่ ะทํากําไรได คงจะ
ไมมงี านใดทีใ่ หผลตอบแทนไดมากกวาการทีผ่ มสามารถมีสว นชวยในการเพิม่ กําไรของลูกคาได”
ความรูสึกนั้นเปนความเชื่อมั่นที่ทําใหผมตั้งเปาหมายเบื้องตนในการออกแบบ Asprova APS
เพื่อ “ใหมีสวนชวยในการเพิ่มกําไรของลูกคา” ไมใชเรื่องงายที่จะเพิ่มกําไรของลูกคารายใดราย
หนึ่งอยางชัดเจนเห็นผลดวยการใชซอฟตแวรเพียงชิ้นเดียว แตในการตั้งเปาหมายเราเล็งเห็นถึง
สิ่งที่สําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับอุปสรรคเหลานั้น ความทาทายเปนสิ่งที่นําไปสูเปาหมายที่คุมคาตอความ
มุมานะบากบั่นที่จะไปใหถึง
ดวยการใช Asprova APS ผูใชสามารถมองเห็นการบริหารจัดการในโรงงานของตนเอง สามารถ
รักษาอัตราการสงมอบที่ตรงเวลา ยนระยะเวลากําหนดใหสั้นลงอยางรวดเร็ว ลดจํานวนสินคา
คงคลังและเพิ่มกําไรได เราจึงรูสึกอยางแทจริงวาความพยายามของเรานั้นคุมคาอยางยิ่ง ผมหวังวา
จะสามารถสื่อสารความรูสึกดังกลาวนี้ถึงทานโดยผานทาง Asprova APS
คูนโิ ยชิ ทากาฮาชิ
ตัวแทนผูบ ริหาร
บริษทั Asprova Corporation
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เครือขายสนับสนุนทั่วโลกของเราพรอมเสมอสําหรับคุณ!
ใชงานไปแลวกวา 1,700 แหงทั่วโลก และไดรับการสนับสนุนจากเครือขายดานขอมูลของพันธมิตรที่ไดรับอนุญาตจากทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
สามารถใชงานไดหลายภาษา ไดแก อังกฤษ เยอรมัน สเปน โปรตุเกส ญี่ปุน เกาหลี ไทย จีน (ตัวยอและตัวเต็ม) โปแลนด และเช็ก

สํานักงานใหญ: Gotanda TG Building 3F, 7-9-1 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031 Japan
โทรศัพท: +81 3-6303-9933 / โทรสาร: +81 3-6303-9930 อีเมล : global@asprova.com
จีน: Asprova (Shanghai) Software Technology Co., Ltd www.asprova.cn อีเมล : info@asprova.cn
เกาหลี: Asprova Co., Ltd www.asprova.co.kr อีเมล : asprova@asprova.co.kr
ยุโรป: Asprova AG www.asprova.eu อีเมล : info@asprova.eu
สหรัฐอเมริกา: Asprova USA www.asprova.com อีเมล : global@asprova.com
เอเชีย: Asprova Asia Sdn Bhd www.asprova.com อีเมล : global@asprova.com

