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• God visuell oversikt over alle ordre.

• Rask og enkel planlegging.

• Re-planlegging kan gjøres med et 
tastetrykk.

• Umiddelbar oversikt over konsekvenser 
av endring i planen.

• Planlegging basert på relevante tids- 
horisonter for din bestemte produksjons-
prosess.

• Umiddelbar oversikt for å kunne svare på 
spørsmål om leveringstid.

• Effektive verktøy for å oppdage og 
unngå flaskehalser, og dermed øke 
effektiviteten i produksjonen.

• Verktøy som hjelper deg med å utnytte 
kapasiteten til hver enkelt maskin.

• Tydelig skille mellom produksjon for lager 
og kundebestillinger, så du kan identi-
fisere og utsette lagerproduksjon til fordel 
for hasteordre.

• ROB-EX kan enkelt integreres med ditt 
ERP-system. 

ROB-EX Scheduler sikrer en stabil 
og optimal produksjonsflyt. Sys-
temet er designet for å håndtere 
dynamikken og svingningene som 
er vanlige faktorer i all produksjon 
og forsyningskjeder.

ROB-EX gir deg full 
oversikt og kontroll 
over din produksjons- 
planlegging
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Med ROB-EX Scheduler får du: 

• En komplett oversikt over hele produksjonen 
i ett enkelt, velorganisert Gantt-skjema.

• Tilgang til alle relevante underliggende 
detaljer, rett fra Gantt-skjema.

• Mulighet til å simulere ulike scenarier og se 
konsekvensene før du tar ditt endelig valg.

• Effektive og enkle verktøy for å definere 
ressurser, kapasitet, ruter, leveringstider, 
bill-of-materials og andre relevante 
parametere.

• Tilgang for flere brukere, med mulighet for å 
se oppdateringer og endringer i planen.

• Mulighet for flere planleggere å jobbe i pla-
nen samtidig.

• Mulighet til å planlegge manuelt med drag 
and drop eller automatisk ved hjelp av ROB-
EX mange planleggingsstrategier: Forlengs 
fra nå, baklengs fra leveringsdato etc.

• Et velprøvd verktøy - basert på både egne 
og våre mange kunders praktiske 
erfaringer med planlegging.

• En software-løsning som kan integreres 
med alle standard ERP- og MES-systemer 
på markedet.

ROB-EX Scheduler er 
et grafisk, dynamisk 
verktøy, spesialisert 
for produksjons- 
planlegging.

Med en komplett over-
sikt kan du raskere 
svare på kundehen-
vendelser, og bedre 
håndtere endringer i 
ordre og produksjon.

All relevant 
informasjon er gjort 
tilgjengelig så du skal 
kunne ta de rette 
valgene – hver gang



For mer informasjon:

www.rob-ex.com


