Q.Soft APS
(Advanced Planning Scheduling)

เคยไหมกับปั ญหาซือ้ โปรแกรม ERP มาแต่ ได้ ใช้ จริงแค่ บัญชี-การเงิน, แตก BOM ได้ แต่ ไม่ ร้ ู ว่า
จะใช้ เมื่อไร ปั ญหาทัง้ หมดนีจ้ ะหมดไป
Advance Planning and Scheduling (APS) เป็ นโปรแกรมบริหารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วใน
การจั ด การแผนการผลิ ต หลายสิ น ค้ า ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนทั้ ง ในกระบวนการผลิ ต , หลายทรั พ ยากรการผลิ ต
(Resources) ให้ อยู่ในรู ปของ Graphic เพื่อง่ ายในการบริหารและจัดการ ซึ่งในโปรแกรม Advanced Planning and
Scheduling จะประกอบไปด้ วย Feature การทางานทีห่ ลากหลายเกีย่ วกับการวางแผนการผลิต
Advanced Planning and Scheduling จะเป็ นโปรแกรมที่เน้ นทางด้ านการบริหารและการจัดการทางด้ านแผนการ
ผลิตเป็ นหลักโดยจะประกอบไปด้ วยการวางแผนในลักษณะต่ างๆ
การจาลองแผนการผลิตที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต (Simulation Plan) การวางแผนการผลิตแบบหลายรายการ
สิ นค้ าเรี ยงตามลาดับความสาคัญ (Priority Plan), รองรั บวิธีการผลิตแบบ Forward Scheduling, Backward
Scheduling, แสดงแผนการผลิต และปรั บปรุ งแผนการได้ ด้วยวิธีใช้ Graphic (Gantt Chart) จึงรองรับกรณีพลิก
แพลงต่ างๆในการแก้ ไขแผนการผลิตที่วางแผน หรือสั่ งผลิตไปแล้ วบางส่ วนได้ อย่ างสมบูรณ์ แบบ ด้ วยการคานวณ
ความถูกต้ องทีล่ ะเอียดถึงทศนิยม 18 ตาแหน่ ง (การคานวณผิดเพียงเล็กน้ อยอาจส่ งผลถึงการต้ องทางานให้ เสร็จใน
วันหนึ่ง หรือต้ องเริ่มงานใหม่ ในวันถัดไปอันเป็ นผลต่ อต้ นทุนการผลิตอย่ างมีนัยสาคัญ)
Advanced Planning and Scheduling จะรวมการคิดคานวณเวลาที่สูญเสี ยไปกับการตั้งค่ าทรั พยากร
(Setup Lead Time), การส่ งมอบสิ นค้ าระหว่ างกระบวนการผลิต(Moving Lead Time), การคอยให้ สินค้ าพร้ อม
ก่ อนส่ งไปกระบวนการถัดไป(Setup Lead Time), การกระจายกาลังการผลิตให้ กับหลาย Resource ในศู นย์ ผลิต
หรือกระบวนการเดียวกัน(Assistance Resource), การแบ่ งย่ อยส่ วนการผลิต (Batch Size), การดึงงาน-ผลักงานแทรกงาน, การเปลี่ยนสู ตรการผลิตอัตโนมัติเมื่อวัสดุในสู ตรหลักไม่ เพียงพอ(Change BOM), สามารถที่จะทาการ
คานวณเพือ่ จะหาวันที่-เวลาทาการส่ งสิ นค้ าให้ กับลูกค้ า, วัน-เวลาที่ต้องทาการสั่ งซื้อวัตถุดิบ, วัน-เวลาที่ต้องทาการ
เริ่มต้ นการผลิต, แสดงตัวเลขความต้ องการผลิตเพือ่ บริหารสิ นค้ าคงคลังให้ มีค้างน้ อยทีส่ ุ ด(Zero Stock)

รู ปที่ 1
รู ปที่1 แสดงการเริ่ ม Simulate แผนการผลิตสาหรับวิศวกรผูว้ างแผนการผลิต และแผนการใช้วสั ดุ
(แสดงให้เห็นถึง Config เพือ่ คานวณ Setup LT, Moving LT, Waiting LT, (Assistance Resource), Set Production
Time (เปลี่ยนค่าของ Takt Time แบบ Manual)), แสดงสิ นค้า By Product ที่เกิดพร้อมกันในการผลิต, จองวัตถุดิบ
อัตโนมัติ)

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3
รู ปที่ 2, 3 ภาพส่ วนการแสดง Gantt Chart (แสดงตามกระบวนการผลิตต่อเนื่องใน 1 เส้นทางการผลิต)ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนงานบน Graphic

รู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ภาพส่ วนการแสดง Gantt Chart (แสดงตามทรัพยากรการผลิตเพื่อให้ดูความต้องในการทางานของแต่ละ
ทรัพยากร) และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานบน Graphic ได้ รวมถึงสี เขียว, ชมพู, ฟ้ า, แดง แสดงสถานะของงานที่
กาลังจะทา, กาลังทาอยู,่ ทาเสร็ จแล้ว และทาเสร็ จไม่ทนั

รู ปที่ 5
รู ปที่ 5 ภาพส่ วนการกาหนดค่าการแสดงข้อมูลและการใช้ทรัพยากร สี เขียวแสดงว่าทรัพยากรนั้นกาลัง
การผลิตยังว่างทั้งหมด สี ชมพูแสดงว่าทรัพยากรนั้นถูกใช้ไปบางส่ วนแล้ว สี แดงแสดงว่าทรัพยากรนั้นไม่เหลือ
กาลังการผลิตแล้ว สี ฟ้าแสดงว่าเป็ นช่วงเวลาหยุดทางานเฉพาะของทรัพยากรนั้น สี เทาแสดงว่าหยุดซ่อมบารุ ง

รู ปที่ 6
รู ปที่ 6 ภาพ Master Plan Scheduling แสดงให้เห็นถึงตัวเลขการใช้วตั ถุดิบ-วัสดุ-สิ นค้าที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง
ปริ มาณวัตถุดิบ-วัสดุ-สิ นค้าคงเหลือในอนาคต และปริ มาณวัตถุดิบ-วัสดุ-สิ นค้าว่างพอให้เบิกในอนาคตด้วย

รู ปที่ 7
รู ปที่ 7 ภาพแผนการจัดส่งสิ นค้า สี เขียนหมายถึงวางแผนผลิตแล้ว, สี สม้ หมายถึงกาลังผลิตอยู,่ สี ชมพูหมายถึงส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า
บางส่วนแล้ว, สี เทาหมายถึงส่งสิ นค้าเรี ยบร้อยแล้ว
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รู ปที่ 8

Core benefits

บริ หารงานด้วยระบบ Graphic ทาให้ง่ายในจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริ หารตารางเวลาการผลิต

ผสมผสานการวางแผนผลิตเพื่อสต็อก (Forecast) และผลิตตามคาสัง่ ผลิต (Order) ได้

ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ต้ งั แต่ระดับนาทีถึงระดับเดือน

ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรู ปแบบของ Gantt Chart

ดูภาพรวมของการบริ หารสิ นค้าคงคลังได้

ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสี ของ Gantt Chart

ลดเวลาในการคานวณความต้องการที่ซ้ าซ้อนให้เร็ วยิง่ ขึ้นไปอีก

ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้ดี

รองรับความต้องการการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตแบบเร่ งด่วน เช่นลูกค้าสัง่ ลดปริ มาณความต้องการสิ นค้ากะทันหัน,
มีความต้องการสิ นค้าอื่นที่ด่วนมากแทรกเข้ามา แม้วา่ จะมีการผลิตสิ นค้าปัจจุบนั อยูก่ ็สามารถวางแผนแทรกงานด่วนนี้
ได้โดยการหยุดและรับสิ นค้าเดิมที่กาลังผลิตอยูเ่ ท่าที่ผลิตได้เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตทันที(ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิการ
ใช้งานแบบนี้เท่านั้น)
•
การวางแผนการผลิตที่ 1 กระบวนการใช้หลายทรัพยากรการผลิต เช่น การฉี ดพลาสติกโปรแกรมจะวางแผน
โดยการ ตรวจสอบว่าเครื่ องฉี ดใดว่างหรื อไม่ในเวลาที่ตอ้ งการ และหากเครื่ องฉี ดพลาสติกนั้นว่างแต่แม่พิมพ์ที่จะใช้ใน
การฉี ดสิ นค้านั้นไม่วา่ งโปรแกรมก็จะคานวณหาเวลาที่ท้ งั เครื่ องฉีด และแม่พิมพ์วา่ งพร้อมกันให้จึงจะนาวางแนะนาใน
แผนการผลิต จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี ที่ไม่สามารถพิจารณาเพียง 1 ทรัพยากร
การผลิตใน 1 กระบวนการได้

รองรับการวางแผนที่หลากหลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ นการแยกศูนย์การผลิต, สายการผลิต, Just in Time

Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของโปรแกรมนั้น

สาหรับการเชื่อมต่อโปรแกรม Q.Soft MRP. สามารถ Drill Down ไปที่เอกสารนั้นๆได้เลยเพื่อดูรายละเอียดของการผลิต
หรื อเปลี่ยนแปลงปริ มาณตามต้องการ
สามารถ Export ข้อมูลไป MS Project ได้




รู ปที่9
รู ปที่ 9 แสดงให้เห็นถึงสถานะของงานที่ถูกวางแผนไว้(เมื่อเชื่อมต่อระบบ MRP)ว่าเกี่ยวข้องสิ นค้าคงคลังของวัตถุดิบวัสดุ-สิ นค้า ว่าเป็ นอย่างไร(ว่างๆ = ยังไม่มีการจอง, P = จองไว้บางส่ วน, R = จองครบถ้วนแล้ว) และระบบยังแสดงสถานะของ
เอกสารการผลิตว่าอยูใ่ นขั้นตอนใดของการผลิต(MP = อยูใ่ นขั้นวางแผน, MO = อยูใ่ นขั้นสัง่ ผลิตแล้ว, Issue = เริ่ มผลิตแล้ว, MC =
ปิ ดการผลิตแล้ว)

รู ปที่ 10
รู ปที่ 10 การแสดงกาลังการผลิตของหน่วยผลิตที่ทาการผลิตใน 1 วัน

รู ปที่ 11
รู ปที่ 11 ระบบแสดงกาลังการผลิตคงเหลือของหน่วยผลิต รวมถึงช่วงเวลาที่มีการผลิต โดยแสดงในรู ปของกราฟข้อมูล
ซึ่งสามารถเลือกแสดงได้หลายรู ปแบบ และสามารถส่งออกเป็ น Image ได้ หรื อพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์

Operating Environment Requirement

1 Hardware Specifications
1.1 Database Server
•
Intel Core i3 1.6GHz or higher
•
1 GB RAM or higher
•
500GB Hard Disk Space or higher
•
CD-ROM Drive
1.2 Client
•
Intel Core i3 1.4GHz or higher
•
1 GB RAM or higher
•
250 GB Hard Disk Space or higher
•
CD-ROM Drive

2 Software Specifications
2.1 System Software
2.1.1 Database and Application Server
•
Windows 2000, 2003, 2008, 2012 Server
•
Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 Express
•
Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012
•
Microsoft .Net Framework 3.5
2.1.2 Application Client
•
Windows XP (SP2), 7, 8
•
Microsoft .Net Framework 3.5
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