De software leverancier voor de kozijnen industrie

Met invoer planning kun je 2 sooten planningen aansturen.
Zowel verkoopplanning als productie planning.
De verkoop planning word door middel van afkortdagen bepaalt.
De afkortdagen worden bepaalt door bij verkoop planning de volgende regel in te vullen.
Gemiddelde verkoopprijs per meter kozijn hout is.
Aan de hand van die gegevens berekent het programma de afkortdagen.
De vraag bij invoer planning van (afkort dagen) dient dan ook alleen ingevuld te worden als volgens u
de afkortdagen niet klopt.
Prioriteit
Met behulp van deze optie kan bepaalt worden welk werk als eeste moet starten in die week.
b.v. Prioriteit 100 is projecten beginnen op maandag
200
''
''
dinsdag
WERKELIJKE START PRODUCTIE WEEK.
De verkoop planning kan worden weergegeven volgens de werkelijke produktie start week
of volgens de geplande start week.
LASTIG WERK
m.b.v. de tabel lastig werk ( onder instelling van nacalculatie + planning in te vullen )
wordt per werk de moeilijkheidgraad bepaald.
Dit wordt als volgt bepaalt.
De verkoopprijs / m1 kozijn hout.
b.v. over een toogkozijn wordt langer gedaan dan een vierkant kozijn. hierdoor wordt de prijs van dit
kozijn hoger omdat u meer tijd nodig hebt voor de verbindingen.
Hierdoor wordt de prijs van het kozijn hoger terwijl het hout percentage niet veel hoger is.
kozijn met toog van 1000x1500 dat kost €430,- en er zit 5,3 m1 in dan is dat € 81,13 terwijl de
normale m1 prijs € 50,- dan zou het in de lastig werk groep ** vallen volgens het voorbeeld
Lastig werk
verkoopprijs / m1 kozijnhout
*
**
***
****
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Status
Zolang een offerte nog niet is doorgerekend (Calculatie keuze 1) dan krijgt deze offerte de status
"Voorl". U kunt dan voor de verkoopplanning hier de verkoopprijs + het aantal m1 hout opgeven.
Zodra deze offerte nu is doorgerekend dan wordt de status "Voorl" automatich gewist.
Gewenste retour datum controle tekening ingevuld geeft status TC
+ datum Retour controle tekening ingevuld geeft status
SDef
+ Datum laatste/ definitief ingevuld geeft status
Def
DIT WERK STIL LEGGEN aangevinkt dan wordt voor de status de letter h geplaatst
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De dagomzet is de basis van verkoopplanning ( gemiddelde dagomzet x m1 kozijnhout per dag )
Vanaf week nr. Hier geeft u op van welk weeknummer u een planningsoverzicht wilt hebben als u bij
t/m week nr. niets invult dan laat het programma alle opvolgende weken zien vanaf de week die u in
heeft gevult.
Indien week vol dan doorschuiven naar de volgende week deze vraag vinkt u aan als u wilt dat het
werk wat te veel is in een bepaalde week doorgeschoven moet worden naar de week daarop.
Gemiddelde verkoopprijs per meter kozijnhout is.
Deze vraag kunt u bijvoorbeeld zo invullen.
50,00 x 180 M1 kozijnhout x 230 werkdagen per jaar = jaromzet deze word automaisch berekend
doormiddel van de ingevoerde gegevens.
Vanuit deze gegevens berekend het programma hoeveel M1 hout moet worden afgekort per dag
(afkort dagen = 1 )
Hier onder staat een voorbeeld van een verkoopplanning hoe die er uit kan komen te zien.

