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سامه آرا ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی

SAP)ماژول PP(Production PlanningدرSAP-ERPکارگاهی،تولیدهایحوزهدرقدرتمندیوکاراابزارهای
موجودیرلکنتعملیات،کاراییبهبودتواناییدقیقویکپارچهبصورتسیستماین.می دهدارائهچابکوفرآیندی

می بخشد؛غذاییوداروییپتروشیمی،خودروسازی،مانندکاروکسبانواعبهرافرآیندهاسازیاتوماتو
امکانوتوزیعوفروشموجودی،کنترلانبار،خرید،شاملتأمینزنجیرهحلقه هایبایکپارچگیهمچنین

ساختایسیاست هشاملبرنامه ریزیمختلفاستراتژی هایباکاروموادجریانردیابیتولید،جریانبهینه سازی
چرخهبهمربوطداده هایپایگاه.می سازدفراهمرا...وسفارشبرایمهندسیسفارش،برایساختانبارش،برای
امهبرنظرفیت،وموادبرنامه ریزیتقاضا،پیش بینیفرآیندهایکار،انجاممراحلمحصول،درختمحصول،عمر

صورتبهدهشتمامبهایمحاسبهومشتریتامحصولردیابیوتولیدآمارثبتتولید،کنترلوخطوطشارژتولید،
درکههستندSAPافزارنرمدرتولیدوبرنامه ریزیماژولدرموجودابزارهایجملهازواقعیوشدهبرنامه ریزی

.شدخواهدارائهتوضیحیمختصریک،هربهراجعادامه
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تولیدیپایهاطالعاتمدیریت
(Basic production information

management)

انواعذخیره    سازیامکانSAPیکپارچهسیستم
وموادشاملمحصول،عمرچرخهبهمربوطداده های

ار،کانجاممراحلترتیبمحصول،درختمحصوالت،
را...وفنیمدارکواسنادذخیرهوتولیدروش

.داراست

:کاربردها
تولیدوبرنامه ریزیفرآیندهایپیاده سازی▪
شدهبرنامه    ریزیشدهتمامبهایمحاسبه▪

:مزایا
بهنیازعدمواطالعاتتمامیبودنیکپارچه▪

دادهورودتکرار
گزارش    گیریتنوع▪
عاتقطاستانداردشدهتمامبهایمحاسبهامکان▪

ومحصولدرختبراساسمحصولونیم    ساخته
کارانجاممراحل

استانداردشدهتمامبهایمحاسبهامکان▪
نیوزمیانگیناساسبرساختهنیمهومحصول

تولیدروش

محصولدرختمدیریت
(Bill of Material)

کاروکسبیکدرمهندسیاطالعاتمهم ترین
محصولدرخت.می باشدمحصولدرختتولیدی،

ضرایبمصرفی،موادمانندجامعاطالعاتیشامل
.دمی باششدهبینیپیشضایعاتدرصدومصرف

:کاربردها
مواداحتیاجاتبرنامه ریزی▪
هنیمبرایاستانداردشدهتمامبهایمحاسبه▪

پیمانکاریومحصوالتساخته ها،
تولیدمصارفاتوماتیکثبت▪

:مزایا
حوزه    هایازایبهمحصولدرختتعریفامکان▪

مهندسی،حوزه    هایمثالبعنوان)متفاوت
(شدهتمامبهایبرنامه ریزی،

یکبرایمتعددمحصول     هایدرختتعریفامکان▪
روش    هایمدیریتجهتمحصولیاساختهنیمه

تولیدمختلف
درختسطحدرجایگزیناقالممدیریتامکان▪

هحوزدراقالمبیناولویتکردنلحاظومحصول
جایگزینی)موادمصرفوتأمینبرنامه ریزی،

(موقت
رددائمصورتبهجایگزیناقالممدیریتامکان▪

پیشازسررسیدهایوموجودیاتمامصورت
شدهتعیین
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مهندسیتغییراتمدیریت
(Engineering Change Management)

یریتمدسیستمازاستفادهبا.هستندتولیدیکاروکسبهرالینفکبخشمهندسیتغییرات
.نمودپیاده سازیرامهندسیتغییراتدرکارگردشروالتوانمیSAPدرمهندسیتغییرات

:کاربردها
محصولدرختبهمربوطمهندسیتغییرات▪
کارانجاممراحلبهمربوطمهندسیتغییرات▪

:مزایا
ندمستایجاد،مانند،مختلفوضعیت هایشاملمتدولوژیوضعطریقازتغییراتمؤثرمدیریت▪

سازیجاریوتأییدسازی،
ایمیلارسالطریقازفرآیندمدیریتامکان▪
شدهتمامبهایوتولیدکنترلمواد،احتیاجاتبرنامه ریزیابزاربایکپارچگی▪
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پیش بینی تقاضا 
(Demand Forecasting)

ولیدتوبرنامه ریزیجهتابزارهامهم ترینازیکیتاریخیداده هایبراساستقاضاپیش بینی
توزیععتواببکارگیریوقبلیدوره هایدرموادمصارفازاستفادهباابزارایناست؛موادتأمین

 هایدورهتقاضایازتوزیعییکنواخت،وموزونمیانگیننرمال،فصلی،توزیعهمچوناحتمال،
رایبکند،میکارقبلیدوره هایداده هایباابزارایناینکهبهتوجهبا.می زندتخمینراآتی

بهیقبلداده هاینمودنواردامکانکرده اند،سازیپیادهراافزارنرمتازگیبهکهسازمان هایی
.داردوجوددستیصورت

:کاربردها
برایوشفربرنامهوتأمینبرنامهتولید،برنامهشاملتأمینزنجیرهبرنامه    هایبینیپیش▪

انبارشبرایساختکارهایوکسب
برایوشفربرنامهوتأمینبرنامهتولید،برنامهشاملتأمینزنجیرهبرنامه هایبینیپیش▪

(مقطعی)فصلیخرید/فروشدارایکارهایوکسب

:مزایا
نگهداریهزینه هایکاهشورفتهدستازفروشحجمکاهشپیش بینی ها،دقتبهبود▪
طعهقومحصولمحصول،خانوادهشاملبرنامه ریزیسطوحاساسبرپیش بینیانجامامکان▪
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مواداحتیاجات ریزیبرنامه
(Material Requirement Planning)

نهمچنیاست؛نیازموردزماندرمحصوالتوموادموقعبهبودنآمادهازاطمینانبرنامه ریزی،دراصلمهم ترین
حملمتراانبارشوگذاریسفارشهزینه هایحداقلسازمانکهشودانجامبه صورتیگذاریسفارشتااستالزم
ایبرنامه هایجادامکانتقاضا،زمانوهمچنیننیازمندیخالصاساسبرSAPدرمواداحتیاجاتبرنامه ریزیابزار.شود

.می سازدفراهمبرنامه ریزیواحدبرایرا،تأمینوتولیدجهتواقعیوشدنی

:کاربردها
تأمینوتولیدبرنامه ریزی•
محصولفروشیاتولیدبرنامهبراساسخامموادونیمه ساخته هابرایاتوماتیکبرنامهایجاد•

:مزایا
محصولدرختاساسبرتولیدیمواد ریزیبرنامهقابلیت▪
گذشتهادوارمصارفداده هایهمچنینوسفارشنقطهاساسبرمصرفیویدکیموادریزیبرنامهقابلیت▪
تولیدعملیاتیمراحلومحصولمواد،ضایعاتشاملضایعاتانواعبرنامه ریزیقابلیت▪
زمانیوتعدادیصورتبهاطمینانذخیرهگرفتننظردرقابلیت▪
شدهتعیینپیشازدرصدهایاساسبرتولیدروش هاییاوتأمین    کنندگانبیننیازمندیتسهیمقابلیت▪
امانیوپیمانکاریموادبرنامه ریزیقابلیت▪
مجازیبرنامه هایاساسبرمواداحتیاجاتبرنامه ریزیشبیه    سازیقابلیت▪
تولیدبرنامهاساسبر(اپراتورهاساعت-نفرمانند)سازمانیفعالیت    هاینرخمحاسبهقابلیت▪
موجودظرفیتومواداساسبرانجامقابلفروشمقدارمحاسبهقابلیت▪
پیمانکارسطحدرهمچنینوانبارهاازمجموعه ایانبار،یککارخانه،سطحدربرنامه ریزیقابلیت▪
بهفروشوتشرکدوبینشرکتی،درونجابجاییانبار،ازدرخواستشامللجستیکفرآیندهایکلیهبایکپارچگی▪

سازمانازخارج
ظرفیتاحتیاجاتبرنامه ریزیبایکپارچگی▪
پروژهماژولبایکپارچگی▪
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ظرفیتاحتیاجاتریزیبرنامه 
(Capacity Requirement Planning)

ازفروشحداقلسازمانکهنحویبهاستمحصوالتتولیدبهمنابعبهینهتخصیصتولید،برنامه ریزیچالش هایازیکی
دسترسدرظرفیتمقدارلحظههردرمی توانظرفیتاحتیاجاتبرنامه ریزیابزارازاستفادهبا.باشدداشتهرارفتهدست

انسانایماشینظرفیتنوعتفکیکبهوکاریایستگاههرازایبهراتولیدبرنامهتحققجهتنیازموردظرفیتمقدارو
.نموداقدامظرفیتحجمیاتولیدبرنامهتسطیحوتغییربهنسبتوکردمشاهده

:کاربردها
هستندظرفیتبهنسبتبرنامهمازاددارایکهایستگاه    هاییتعیین▪
استدسترسدرظرفیتازبیشتقاضاکهشرایطیدرتولیدبرنامهانجاماولویتتعیین▪
تولیدگلوگاهایستگاه    هایدرظرفیتتسطیح▪

:مزایا
دسترسدریتظرفمحاسبهدرپیشگیرانهبرنامهگرفتننظردروپیشگیرانهنگهداریوتعمیراتسیستمبایکپارچگی▪
نیمه ساخته هاومحصوالتتولیدبرنامهبهتوجهبانیازموردقالب هایوابزارآالتبرنامه ریزیامکان▪
مواداحتیاجاتبرنامه ریزیابزاربایکپارچگی▪

کسریقطعاتلیست
(Missing Part List)

درومحصولتولیدجهتالزمموادداشتنوجودنکتهمهم ترینتعمیراتونگهداریبرنامه ریزیوتولیدکنترلاموردر
درگیری¬یمتصمجهتمناسبیابزارکسریقطعاتلیست.می باشدآالتماشینتعمیرجهتالزمیدکیقطعاتبودندسترس
.می باشدخطشارژفرآیندشروعوتولیدبرنامهتغییرتولید،راه اندازیخصوص

:کاربردها
فعلیموجودیسطحبهتوجهباتولیدبرنامهازتولیدقابلبخشتعیین
تعمیراتونگهدارییاتولیدبرنامهبودنپذیرامکانکنترل

:مزایا
مختلفمواردفعلیموجودیسطحعلتبهتولیدتوقفیاکاهشامکانازآگاهیپیش

کسریقطعاتلیستاساسبرخطپایبهانبارازموادانتقالجهتانبارازدرخواستصدورامکان
کسریقطعهبرایموجودیدریافتصورتدرابزارآالتیاقطعاتکنندهدرخواستبهاتوماتیکایمیلارسالامکان
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مدیریت کانبان 
(KANBAN Management)

ونتاژ،موبندیبستهسازی،خودروصنایعمانندچابککارهایوکسبویژهبهتولیدیکارهایوکسبدر
یازنموردموادبودنمشخصپیشازبواسطههمچنیناست؛برخوردارویژه ایاهمیتازموادبه موقعشارژ

ردوسادهامکانحدتاخطوطشارژفرآیندکهاستاینبرترجیحشارژ،باالیدفعاتتعدادهمچنینو
ازوداشتهوجودSAPدرکهنیازمندیستاینبرایمناسبحلیراهکانبان.باشداتوماتیکمراحلبسیاری

کانبانقمنطدر.استبرخوردارفروشولجستیکتولید،خرید،مانندماژول هاسایربامناسبییکپارچگی
مستقیماهبلکنمی شودکنترلوبرنامه ریزیمحصول،باالترسطوحطریقازموادجریانمعمول،روالعلیرغم

.می شوددرخواستنیازموردزماندردقیقاوفرآیندقبلیمرحلهاز

:کاربردها
(پابهپاسالن هایدراستفادهمورد)دیگرسالنبهسالنیکخطپایازموادانتقال▪
سالنخطپایبهانبارازموادانتقال▪
سالن هاخطپایانبارهاییااصلیانبارهایدررسیدودیگرشرکت    هایازمواددریافت▪
(خطپایدرمستقیمایاانباردرتحویل)تأمین    کنندهازمواددریافت▪
مشتریشرکتدرتولیدمستقیمنیازحسببرمشتریبرایموادارسال▪

:مزایا
احتیاجزماندرمواددرخواستجهتتولید،کنترلیخودقابلیتایجاد▪
گذاریسفارشجهتنیازموردمراحلکاهش▪
موجودیسطحوگذاریسفارشزمانکاهش▪
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ثبت عملیات تولید 
(Production Confirmation)

ستمسیدرموادمصرفهمچنینوشدهانجامتولیدمقداراستالزمتولید،مراحلانجامبا
حائزمالیهمچنینوموجودیکنترلسیستمروزرسانیبهدرهاثبتاینورود.شودثبت

.استاهمیت
:کاربردها

محصولدرختاساسبرموادهمزمانمصرفومحصولرسیدثبت▪
تولیدبرنامهتحققازگزارش    گیری▪

:مزایا
جریاندرکارثبتامکان▪
محصولدرختحسببراتوماتیکصورتبهموادمصرفامکان▪
کارانجامازمرحلههرازایبهثبتامکان▪
تولیدحینضایعاتثبتامکان▪
تولیدازپسوحینهایکاریدوبارهثبتامکان▪
نترلکفرآیندهایبایکپارچگیوسازینمونهمانندتولیدخاصفرآیندهایثبتامکان▪

(کنندهتأمینتغییرمانند)کیفیت
تولیدبرنامهبایکپارچگی▪
مواداحتیاجاتبرنامه ریزیبایکپارچگی▪
واقعیشدهتمامبهایمحاسبهبایکپارچگی▪
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باوز؛متمرکسیستمیککهاستنیازصنعتیاتوماسیونسیستمبهERPحلراهاتصالبرای
در.شودگرفتهنظردرکارفرماتجهیزاتتمامیPLCاطالعاتآوریجمعبراییکسان،تکنولوژی

نیازمندیZenonافزارنرمطریقازخودتجاریشریکهمکاریباآراسامهشرکتخصوصاین
.سازدمیمرتفعراهاPLCباERPسیستمارتباطحوزهدرمشتریهای

وتنظیمنحویبهسیستم.میباشدSAPسیستمبااستاندارداینترفیسدارایافزارنرماین
سپیبرابروزومستقیمطوربهراتولیدفراینداطالعاتودادهگونههرکهشدهبندیپیکر

.نمایدمیارسال
:گیردقرارسپسیستماستفادهموردزیرحوزهدرتواندمیدریافتیهایداده

تولیدسفارشاتوضعیتاخرینانتقال▪
محصوالتوموادتولیدومصرفبهمربوطاطالعات▪
تولیددرشدهمصرفمنابعوضعیتآخرینازاطالعاتی▪
فرآِینددرمنتخبرویدادهایانتقال▪
زنونسیستمبهسپازمنتخبهایدادهارسال▪
تعمیراتونگهداریوتولیدفرایندهایبرایسپنیازمورداطالعاتارسال▪




