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SIMATIC IT Preactor AP 
Zaawansowane planowanie

Główny plan produkcyjny (MPS) stanowi istotną część procesu MRP, który 
działa w ramach systemu ERP. Do systemu MPS wprowadzane są dane 
dotyczące przyszłego popytu, w związku z czym składają się one z bieżących 
zamówień oraz prognozy popytu.

U podstaw procesu MPS leżą dwa cele, z których każdy wymaga od MRP, aby 
posiadał jakąś wizję przyszłego popytu. Pierwszy polega na tym, że MRP może 
sugerować zlecenia produkcyjne, które powinny być realizowane, a drugi polega 
na sugerowaniu zleceń zakupowych, które będą konieczne w przypadku pozycji 
zakupowych.

Fundamentalny problem związany z MPS polega na tym, że proces ten nie 
uwzględnia zdolności produkcyjnych. Działa on po prostu na bazie terminów 
przyszłego popytu, co może sprawić, że Państwa MRP będzie sugerował 
zamówienia, których realizacja w adekwatnej skali czasowej po prostu  
nie będzie możliwa.

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem tego problemu jest wstępna obróbka 
planowanego popytu przed wprowadzeniem go do MPS za pomocą jednego 
lub kilku arkuszy kalkulacyjnych. Proces ten często określa się mianem  
zgrubnego planowania zdolności produkcyjnych (RCCP).

Arkusze kalkulacyjne służą do obliczenia, ile każdego wyrobu i kiedy należy 
produkować przy uwzględnieniu pewnych kluczowych parametrów procesu 
takich, jak: przybliżona zdolność, wymagane limity zapasów, okres 
przydatności, itp. “Wygładzone” dane wynikowe są wówczas  
wykorzystywane do utworzenia dokładnego planu MPS w systemie ERP.

Tego typu rozwiązanie, oparte na arkuszu kalkulacyjnym, może się okazać 
wystarczające, jeżeli ilości produktów są niewielkie a w popycie nie ma 
większych zmian. Natomiast jeżeli występują duże ilości produktów, które 
współdzielą tę samą zdolność produkcyjną i /lub bardzo zmienny popyt,  
to wtedy zarządzanie tym w arkuszach kalkulacyjnych staje się bardzo trudne.



generowaną w każdym okresie.

Po utworzeniu początkowego MPS,  
dane mogą być wyświetlane jako 
wykresy zarówno profilu zapasów,  
jak też wykorzystania zdolności  
produkcyjnych. MPS można zmieniać 
poprzez proste kliknięcie i przeciągnięcie 
punktu na wykresie zapasów lub 
zdolności, a produkcja określonego 
produktu zostanie przesunięta z jednego 
okresu planowania do innego. Każda 
zmiana zostanie odzwierciedlona  
we wszystkich połączonych oknach 
wykresów.

Użyte w planowaniu listy BOM mogą 
zostać rozwinięte przez SIMATIC IT 
Preactor AP i wtedy wyliczenie planu 
produkcji dla produktów składowych 
niższego poziomu odbywa się w taki 
sam sposób. Na podstawie rozwinięcia 
BOM i planu produkcji, proponowane 
zakupy materiałów mogą zostać  
wyeksportowane do realizacji  
do systemu ERP, Excel, itp.

SIMATIC IT Preactor AP make-to-order
Przy produkcji na zamówienie (MTO), 
poziomy zapasów wyrobów  
i półproduktów nie będą kluczowymi 
parametrami procesu, ale nadal będzie 
istniała konieczność oceny wpływu 
przyszłych zmian popytu na proces 
produkcji.

Na przykład, w montażu zespołów  
o wysokim stopniu złożoności w branży 
lotniczej, każdy produkt może posiadać 
bardzo rozbudowany BOM składający 
się nawet z tysięcy pojedynczych  
komponentów. Wiele z tych  
komponentów jest produkowanych 
wewnętrznie i współdzielą one  
zdolność produkcyjną, więc istnieje 
skomplikowana zależność między 
zdolnością produkcyjną a popytem. 

W momencie pojawienia się zmian 
popytu, w zakresie ilości lub terminów 
dostaw, pojawia się konieczność posia-
dania zdolności szybkiej oceny czy 
spełnienie nowych wymagań jest 
możliwe.

Możliwe jest zaimportowanie zmian 
popytu przez SIMATIC IT Preactor AP  
i stworzenie nowego planu “co / jeżeli”. 
Planowany BOM zostanie rozwinięty  
i SIMATIC IT Preactor AP pokaże  
ewentualne problemy z dostępną 
zdolnością produkcyjną. W przypadku 
pojawienia się problemów, możliwe  
jest utworzenie akceptowalnego MPS 
dzięki interaktywnej pracy z systemem.

SIMATIC IT Preactor AP – cechy 
podstawowe
Planowanie można realizować w trybie 
ograniczonej lub nieograniczonej 
zdolności, horyzont czasowy planowania 
może obejmować dni, tygodnie  
i/lub miesiące. 

Parametry można ustawiać dla poszcze-
gólnych kodów produktów, co pozwala 
stosować różne wyliczenia dla każdego  
z produktów, np. część produktów może 
być wytwarzana na magazyn (MTS), 
podczas gdy inne na zamówienie (MTO).

W przypadku wykorzystywania systemu 
harmonogramowania SIMATIC IT Preactor 
AS, możliwe jest przesyłanie 
szczegółowego harmonogramu produkcji 
zwrotnie do systemu planowania,  
co spowoduje nadpisanie ilości  
planowanych ilościami z harmonogramu. 
MPS może zostać wówczas przeliczony 
ponownie z wykorzystaniem jako bazy 
dla nowych wyników, szczegółowego 
harmonogramu.

SIMATIC IT Preactor AP make-to-stock
W branży spożywczej, FCMG i podobnych, 
bardzo prawdopodobne jest, że proces 
produkcji odbywa się w trybie MTS 
(produkcja na magazyn), w przypadku, 
którego głównym czynnikiem 
kształtującym MPS jest zwykle prognoza 
przyszłego popytu.

Niestety, prognoza popytu może znacznie 
się zmieniać w czasie ze względu  
na sezonowość, promocje, zmienną 
pogodę, wydarzenia specjalne, itp.  
Te znaczne wahania w prognozie popytu 
mogą jednak wpłynąć na wygenerowanie 
nierealistycznego MPS, w którym nie ma 
dostatecznie dużej zdolności produkcyjnej, 
aby sprostać pikom w prognozie.

SIMATIC IT Preactor AP importuje 
bieżące poziomy zapasów oraz bieżący  
i prognozowany popyt. Wówczas 
generuje on propozycję dokładnego  
i realizowalnego MPS, uwzględniając 
przybliżoną zdolność produkcyjną,  
czasy związane z logistyką, dni pokrycia 
zapasów magazynowych, preferencje 
na produkcji, minimalne/maksymalne 
ilości na zleceniach, wielokrotności 
ponownych zamówień, okres 
przydatności produktów itp.

Zdolność produkcyjna może zostać 
określona jako ilość, czas trwania  
lub waga, a dzięki wykorzystaniu  
kalendarza systemu SIMATIC IT Preactor 
możliwe jest różnicowanie zdolności  
w czasie. Zdolność dostępna ogranicza 
wówczas wielkość produkcji 
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