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ORSOFT GmbH ได้ พฒ
ั นาและปรับปรุ ง ส่วนการใช้ ทํางานเพิม่ เติม สําหรับระบบ ERP ต่างๆ.

ORSOFT

ORSOFT ได้ เพิ่มพูนประสบการณ์อย่างกว้ างขว้ างในการสร้ างผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น SCM-, APS และ MES Add-ons
สําหรับ SAP ERP และ SAP SCM (SAP R/3 และ SAP APO ตามลําดับ).
ความมุ่งหมายของบริ ษัทคือ การเพิ่มผลกําไรให้ กบั ลูกค้ า ในกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
- เคมีภัณฑ์ , ยา, นํา้ มันและก๊ าซ, ผลิตภัณฑ์ ความงาม,
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิต,
ซึง่ ช่วยในส่วนของโซลูชนั่ การขนถ่ายสินค้ า หรื อ โลจิสติกส์
- การวางแผนและการกําหนดลําดับงาน,
การจําลองและการใช้ งานอย่ างเหมาะสม
พร้ อมด้ วยห่วงโซ่อปุ ทานทังหมด
้
(Supply chain)
- การจัดซือ้ , การผลิต, การจัดการคุณภาพ, การขาย, การกระจายสินค้ า
และรวมถึงการรั กษาสภาพโรงงาน.
หลักการการนําไปปฏิบตั ขิ องบริ ษัท
- ให้ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในครัง้ เดียว
รวมถึงหลักการด้ านผลิตภัณฑ์
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบนํา ERP พร้ อมด้ วยการเพิ่ม Add-ons ต่ างๆ
ที่ใช้ ฐานข้ อมูล RAM เพื่อให้ ชดั เจนมากขึ ้น.
การวางแผนทางกลยุทธ
การวางแผนการปฏิบตั งิ าน
การจําลอง
การวางแผนความต้ องการ
การประสานงานห่วงโซ่อปุ ทาน
การจัดการแรงงานทํางาน
การดําเนินการการผลิต
การวางแผนห้ องปฏิบตั กิ าร
การวางแผนการรักษาสภาพ
การรายงาน
ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อปุ ทาน
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การวางแผนด้ านปริ มาณและการขนถ่ายสินค้ าในการผลิต
การวางแผนการผลิตและการใช้ งานอย่างเหมาะสม
แผนการการวางแผนและการวางแผนการลงทุน
การทํานายและการวางแผนการขาย
การจัดลําดับงานอย่างข้ ามระดับและอย่างในหลายตําแหน่ง
การควบคุมและการใช้ เส้ นทางอย่างเหมาะสม
การควบคุม MES และการผลิต
QM และ PP-PI
PM และ PP
การวิเคราะห์แผนงานและการประเมินมูลค่าแผนงาน
ตัววัดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างเหมาะสม (Key Performance Indicators)
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บริ ษทั
ปรัญชา
ORSOFT ได้ สร้ างสรรค์โซลูชนั่ ด้ วยวิธีการใหม่ๆที่ชาญฉลาด เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในด้ าน
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain management) และการขนถ่ายสินค้ าการผลิต (production
logistics).
ด้ วยโซลูชนั่ ของบริ ษัททําให้ คณ
ุ สามารถ:
เห็นห่ วงโซ่ อปุ ทานได้ อย่ างชัดเจนมากขึน้
ข้ อมูลสําคัญทังหมดจากอดี
้
ตและอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารทางธุรกิจ การขนย้ ายสินค้ าการผลิตและการจัดการด้ าน
คุณภาพของบริ ษัทคุณจะถูกนํามารวมไว้ ด้วยกัน แปลความหมาย ประเมินและมอบข้ อมูลให้ กบั ผู้มีอํานาจใช้ งาน.
ช่ วยนักวางแผนและผู้จัดการในการตัดสิ นใจและประเมินสถานการณ์
โดยผ่านทางฟั งก์ชนั่ การวางแผนที่ดีขึ ้น การจัดการที่ทําให้ งา่ ยขึ ้นและการแสดงผลลัพธ์จากการตัดสินใจ ทําให้ ความมัน่ ใจของ
ผู้ใช้ งานในระบบ ERP มีมากขึ ้นและยังทําให้ ระดับการใช้ ประโยชน์มีมากขึ ้นเช่นกัน นอกจากนันยั
้ งสามารถลดเวลาการวางแผนซึง่
ส่งผลให้ การวางแผนและการควบคุมเกิดขึ ้นอย่างเหมาะสม การจองจะถูกแสดงให้ เห็นและใช้ ตามปริ มาณที่สามารถใช้ งานได้ คลัง
พัสดุจะลดลง ช่วยให้ สามารถจัดการให้ ทนั กําหนดเวลาส่งของได้ ทนั ความสับสนที่เกิดขึ ้นจะถูกแสดงเร็ วขึ ้นและหลีกเลี่ยงได้ ทนั .

ประวัติ
ORSOFT GmbH เป็ นบริ ษัทด้ านซอฟต์แวร์ และที่ปรึกษา ด้ วยพนักงานจํานวน 60 คนในปั จจุบนั บริ ษัทได้ ขยายจาก 2 กลุม่
วิจยั จากวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึง่ และเริ่ มทํางานในด้ านวิศวกรรมกระบวนการและด้ านการใช้ งานอย่างเหมาะสม กลุม่ ผู้ก่อตัง้
บริ ษัทได้ ดําเนินการกับโซลูชนั่ ในด้ านปั ญหาการในไปใช้ งานในกลุม่ อุตสาหกรรมมาเป็ นเวลาหลายปี .
ตัวอักษร "OR" ในชื่อของบริ ษัทมาจากคําว่า "Operations Research" ทางบริ ษัท ORSOFT ไปพัฒนาและปรับปรุ ง
โซลูชนั่ ที่ทําให้ เกิดผลกําไรในด้ านการวางแผนที่ซบั ซ้ อนบนความรู้ พื ้นฐานหลักของปั ญหาการนําไปใช้ งาน จากระยะเวลา 19 ปี
ตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท ORSOFT GmbH ได้ ร่วมทํางานกับ 8 จาก 30 บริ ษัทที่มีรายชื่ออยู่ใน DAX (German stock
market index) และทํา 200 โปรเจ็คประสบความสําเร็ จในด้ านการวางแผนการผลิตและการนําไปใช้ งาน.
หลังจากที่เริ่ มต้ นทางด้ านเคมีภณ
ั ฑ์ (Clariant GmbH, CBW-Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, DSM
Chemie Linz, EMS-Chemie AG, Lonza AG, Huntsman Advanced Materials
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(Deutschland) GmbH & Co. KG) และอุตสาหกรรมกรรมยา (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Grünenthal GmbH, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Merckle GmbH,
CILAG AG), จากปลายคริ สต์ทศวรรษที่ 90’s ทางบริ ษัท ORSOFT ได้ ขยายโซลูชนั่ สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
(Grohe Water Technology AG & Co. KG, Mann + Hummel GmbH, Umicore AG & Co.
KG, Dura Tufting GmbH, Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik KG,
Oechsler AG, Wipf AG) ลูกค้ าของทางบริษัท ORSOFT GmbH ได้ ใช้ SCHEDULE++ ในประเทศเยอรมนี,
สวิสเซอร์ แลนด์, ออสเตรี ย, ฝรั่งเศษ, อิตาลี, เบลเยียม, โปรตุเกต และ สเปน อีกทังยั
้ งรวมถึงอีกหลายประเทศนอกยุโรปด้ วย.

หุ้นส่ วน
เนื่องจากบริษัทก่อตังโดยมี
้
จดุ เด่นที่ความเป็ นสากลและเน้ นให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ทางบริษัทจึงจัดเตรี ยม
โซลูชนั่ ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ สําหรับลูกค้ า.
เพื่อให้ เป็ นไปตามที่บริ ษัทได้ กล่าวไว้ นนั ้ ทาง ORSOFT ได้ ไว้ วางใจในจุดแข็งในการพัฒนาและปรับปรุงโซลูชนั่ ที่ได้ รับการ
ตรวจสอบเป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็ไว้ วางใจในการประสานงานอย่างดีกบั หุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อความสําเร็ จของทังสองฝ่
้
าย
โดยพันธมิตรที่สําคัญที่สดุ ของ ORSOFT GmbH คือการเป็ นพันธมิตรกับ SAP AG ใน Walldorf มาเป็ นเวลาหลายปี
แล้ ว.
ORSOFT คือ
- ผู้จดั จําหน่ายส่วนเพิ่มเติมโดยการรวมเข้ าด้ วยกันที่ได้ รับการรับรองกับ SAP และ
- ผู้ให้ บริ การซึง่ ได้ รับการรับรอง SAP (SAP Services Partner)
เนื่องจาก ORSOFT ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการซึง่ ได้ รับการรับรองจาก SAP ทําให้ ได้ ให้ บริ การโปรแกรม “Special Expertise
Partner” ของ SAP ในกรณีของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านโซลูชนั่
- สําหรับการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management)
ในกรณีของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจอุตสาหกรรม
- สําหรับเคมีภณ
ั ฑ์.

Advanced Planning Board ของ ORSOFT GmbH ได้ รับการรับรองโดย
- SAP Best Practices สําหรับเคมีภณ
ั ฑ์และยา.
โซลูชนั่ ของ ORSOFT จะตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานเทคโนโลยี SAP ขันสู
้ งดังที่จะแสดงต่อไป
- Certified for SAP NetWeaver
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- Powered by SAP NetWeaver
ORSOFT GmbH เป็ นหนึง่ ในสี่ผ้ ใู ห้ บริ การซึง่ ได้ รับการรับรองจาก SAP® ในเยอรมนีซงึ่ สามารถอ้ างอิงถึงการรวมกันของทัง้
การเป็ นผู้เชี่ยวชาญ สําหรับการวางแผนล่วงหน้ า และการปรับใช้ อย่างเหมาะสม รวมถึงอุตสาหกรรมกระบวนการต่างๆ (จาก
ทังหมดประมาณ
้
180 ผู้ให้ บริ การ SAP ที่ได้ รับการรับรองในเยอรมนี).

โซลูชนั่
วิธีการ
สําหรับการนํา SAP ไปใช้ งานอย่างรวดเร็ วและไร้ ขอบเขตของโซลูชนั่ ทางบริ ษัทได้ ประยุกต์วิธีการและแนวทางดังต่อไปนี ้:
- วิธีการการนําไปใช้ – คือสร้ างผลกําไรทีแ่ ท้ จริ งสําหรับผู้ใช้ งานในระยะเวลาอันสันเนื
้ ่องจากการปฏิบตั อิ ย่างค่อยเป็ นค่อยไป
- แนวทางของผลิตภัณฑ์ – คือการเพิม่ ประสิทธิภาพแผนงานการรวม ERP เข้ ากับ Add-ons ที่นําไปใช้ งานจริ ง
- วิธีการจําลอง – การทําให้ แบบจําลองข้ อมูลอย่างละเอียดสําหรับทุกระดับการวางแผนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
- เทคโนโลยี – ข้ อมูลแคชในฐานข้ อมูลที่ขึ ้นกับ Local RAM สําหรับการประมวลผลที่รวดเร็ ว
- วิธีการของโปรเจ็ค – เริ่ มจากทางบริ ษัทใช้ ซอฟต์แวร์ ทดสอบโดยใช้ ข้อมูลของลูกค้ า แทนที่การแสดงสไลต์ PowerPoint
โดยการประยุกต์ของวิธีการเหล่านี ้ ORSOFT บรรลุผลในด้ านต่อไปนี ้สําหรับลูกค้ า:
(1) ลดความเสี่ ยงของโปรเจ็คในเหลือน้ อยทีส่ ุ ด
ภายใต้ สภาพที่แน่นอน ORSOFT เสนอระยะใช้ ซอฟต์แวร์ ทดสอบโดยปราศจากค่าใช้ จ่าย ด้ วยการใช้ ข้อมูล SAP R/3 ของ
ลูกค้ า ทําให้ ลกู ค้ าสามารถเห็นภาพรวมของสถานภาพข้ อมูลและการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่จะได้ รับจากซอฟต์แวร์ จากการใช้ ซอฟต์แวร์
ทดสอบ โดยช่วงท้ ายของการใช้ ซอฟต์แวร์ ทดสอบ ORSOFT สามารถเสนอราคาที่แน่นอนได้ ทางบริ ษัทเรามีเป้าหมายที่จะใช้
ซอฟต์แวร์ มาตรฐานภายในเวลาน้ อยกว่า 3 เดือน.
(2) ให้ โปรเจ็คมีประสิ ทธิภาพสู งเมือ่ เทียบด้ านราคา
โซลูชนั่ ส่วนเพิ่มเติมของ ORSOFT จะไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องเพิ่มโครงสร้ างภายในพิเศษ เช่น เสิร์ฟเวอร์ แต่ต้องการเพียงแค่
คอมพิวเตอร์ ที่ครบครันเป็ นอย่างดีเท่านัน้ โซลูชนั่ สามารถขึ ้นใช้ งานจริ งอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างแรกๆสําหรับ
ลูกค้ าในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงมากที่ไม่แน่นอนในช่วงตอนท้ ายของโปรเจ็คเมื่อนําไปใช้ งาน ขอบเขตมาตรฐานของ
คุณสมบัตติ า่ งๆจะบรรลุผลด้ วยราคาที่ได้ ระบุไว้ .
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(3) โซลูชั่นซึ่งสามารถใช้ ตรวจสอบอนาคต
โซลูชนั่ ของ ORSOFT จะขึ ้นอยู่กบั การปล่อยตัวซอฟต์แวร์ มาตรฐานและการตรวจสอบอนาคต คุณภาพข้ อมูลในระบบจะถูก
ตรวจสอบโดยการใช้ งานผลิตภัณฑ์ของ ORSOFT ที่ซงึ่ ให้ ผลกําไรแก่ลกู ค้ าทุกราย โซลูชนั่ ของ ORSOFT ไม่มีความจําเป็ นที่
จะต้ องเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจของระบบนํา แต่จะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ วธิ ิการทํางานที่
นําเสนอให้ .

การนําไปใช้ งาน
กลวิธีอย่ างชัดเจนคือ: การเริ่มใช้ งานอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป ของการปฏิบัตงิ าน ทีค่ าํ นึงถึงถึงผลตอบรับระหว่ างการทดลองนําไปใช้
งาน แทนทีจ่ ะนําโปรเจกดังกล่ าว มาเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทํางาน อย่ างทันทีทนั ใด
ORSOFT ประยุกต์การบรรลุผลโปรเจ็คอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ สามารถสร้ างผลกําไรจริง แก่ผ้ ใู ช้ งานภายในไม่กี่สบั ดาห์แรก

ความสําเร็ จของโปรเจ็คถูกทําให้ แน่ใจได้ จากการเกี่ยวโยง ของผู้ใช้ งานจริ งในอนาคต กับการใช้ งานซอฟต์แวร์ ทดสอบบนพื ้นฐาน
ของข้ อมูล ERP จริ ง.

ปราศจากความเสี่ ยง: เริ่มจากซอฟต์ แวร์ ทดสอบโดยสามารถใช้ ข้อมูลของลูกค้ าทดสอบ แทนการโชว์ สไลต์ PowerPoint เมือ่
เริ่มต้ น
ภายหลังจากการประเมินค่าจากเกณฑ์ความสําเร็ จ ORSOFT จะรับสําเนาของแบบจําลองธุรกิจ (ทังข้
้ อมูลหลักและข้ อมูลที่มี

การเปลี่ยนแปลง) จาก mySAP ERP หรื อ mySAP SCM (SAP R/3 หรื อ SAP APO ตามลําดับ) โดยการใช้

วิธีการต่างๆและจะดูจากข้ อมูลนี ้ ทําให้ ORSOFT จะสร้ างโซลูชนั่ ซอฟต์แวร์ ทดสอบ ภายในเวลาไม่กี่สบั ดาห์ ซึง่ โดยปกตินนจะ
ั้

ประกอบด้ วย 75% ของขอบเขตคุณสมบัตทิ งหมด
ั้
ที่จะได้ รับจากการทํางานจริง.

ภายหลังจากการรับทราบผลตอบรับของซอฟต์แวร์ ทดสอบ โซลูชนั่ จะถูกปรับปรุ งและแบ่งเป็ นส่วนๆ เพื่อความแน่ใจในความพึง่

พอใจของผู้ใช้ งานจริ ง นอกเหนือจากนัน้ จะมีการจัดทํารายงาน แสดงความคืบหน้ าของโปรเจ็ค ภายในราคาที่กําหนด สําหรับ
ซอฟต์แวร์ และการนําไปใช้ งาน.
ทางบริษัทจะรับฟังลูกค้ าและชื่นชมประสบการณ์ ของผู้วางแผนงาน
ในประมาณ 200 โปรเจ็คในการวางแผน ที่ปรึกษาของ ORSOFT ได้ เรี ยนรู้ ที่จะเข้ าใจ และลดแนวความคิด ที่ขดั แย้ งของ

ความสนใจ พวกเขาเข้ าใจได้ วา่ เหตุผลต่างๆที่นําไปสูโ่ ปรเจ็คที่ลม่ เหลว คือการขาดความร่ วมมือ ในขณะทําการพัฒนาจากผู้ใช้ งาน
จริ งในอนาคต การคาดหวังที่มากเกินจริ ง เกี่ยวกับกระบวนการทํางานอัตโนมัติ การวางข้ อกําหนดที่เข้ มงวดอย่างไม่จําเป็ น ของ
ขันตอนกระบวนการทางธุ
้
รกิจ และการสร้ างโครงสร้ าง ภายในระบบที่ซบั ซ้ อน ด้ วยความรู้ นี ้ และการเคารพต่อประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ งาน น่าจะเป็ นเหตุผลหลัก ว่าทําไมโซลูชนั่ ของ ORSOFT ถึงมีฐานลูกค้ าที่พงึ่ พอใจอย่างมาก.
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ตามความเป็ นจริง
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพระบบนํา ERP ด้ วย Add-ons ทีต่ รวจสอบอนาคต
SCHEDULE++ สร้ างผลกําไรเพิ่มเติมในบริ เวณของ SCM, MES และ APS สําหรับการใช้ ระบบ ERP โดยเฉพาะ

SAP R/3 และ SAP ERP (ด้ วยภาพรวม, การวางแผน, การจําลอง และขันตอนทางธุ
้
รกิจ ที่แยกเป็ นสัดเป็ นส่วน ที่ดีกว่า)
ระบบกลาง ERP เช่น SAP R/3 เป็ นแผนงานการรวมเข้ าด้ วยกัน และถูกเพิ่มประสิทธิภาพโดย Add-ons จริ งจาก

ORSOFT.

Add-on จริ งในที่นี ้หมายถึง: การที่ไม่มีระบบเพิ่มเติม, ไม่มีศพั ท์เฉพาะทางใหม่ๆ และไม่มีการกําหนดสิทธิการเข้ าถึงเพิ่มเติม

ด้ วยความที่เป็ นหุ้นส่วนของ SAP ทางบริ ษิทได้ ยดึ มัน่ 100% ต่อมาตรฐานของ SAP และเพิ่มประสิทธิภาพของแผนงานการ

รวมเข้ าด้ วยกัน โดยผลิตภัณฑ์ตรวจสอบอนาคต นักวางแผนได้ ประสบความสําเร็ จ ในการเข้ าถึงทรัพยากรของฮาดแวร์ โดยใช้

"fat client" และฐานข้ อมูลที่ขึ ้นกับ Local RAM ส่วน SCHEDULE++ จะถูกรวมไว้ ภายใต้ โครงสร้ าง SAP ที่มีอยู่

แล้ วโดยกระบวนการในรู ปแบบ ที่สามารถใช้ งานได้ โดยทันที (plug and play).

คําแถลงทีน่ ่ าเชื่อโดยการใช้ แบบจําลองการจัดลําดับอย่ างละเอียด

โดยมีเพียงหนึ่งแบบจําลองอย่างละเอียดแต่สามารถตีความความได้อย่างหลายหลาย ทําให้หลีกเลี่ยงช่องว่าง ระหว่างระดับการ
วางแผน และการทํางานจริ ง ทางบริ ษทั ORSOFT ได้ตรวจสอบในหลายๆกรณี ที่สถานการณ์การผลิตที่ซบั ซ้อน สามารถจําลอง
ได้ในแบบจําลองข้อมูลธุ รกิจ SAP R/3.
โซลูชั่นทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพสู ง, ง่ ายต่ อการใช้ งานและสามารถปรับเปลีย่ นได้
ข้อมูลจากระบบที่แตกต่างกันถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยการปฏิบตั ิหน้าที่เพิ่มเติม เช่น ATP และ CTP checks, prospective
key figures เป็ นต้น ในอินเตอร์เฟสรวมผูใ้ ช้งานที่สามารถปรับทีละส่วนได้ การแยกเป็ นส่วนๆ สามารถถูกแยก และตัวซอฟท์
แวร SAP มาตรฐาน ที่ใช้งานนั้น สามารถทําการอัพเกรดเป็ นเวอร์ชนั ที่สูงกว่าได้.
โซลูชนั่ ของ ORSOFT สามารถรวมอัลกอริ ธึมในหลากหลายรู ปแบบเช่น Backtracking, MRP II, Dynamic
Pegging และ MILP อัลกอริ ธึมทั้งหลายเหล่านี้ สามารถพิจารณาถึงข้อจํากัดทั้งแบบ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ◌้และ
เปลี่ยนแปลงได้ถา้ มีความจําเป็ น, การตัดจ่ายโดยพิจารณาถึงการหมดอายุของสิ นค้า, กลุ่มถังบรรจุ, ปริ มาณความสามารถในการเก็บ
ที่จาํ กัด และกระบวนการกึ่งต่อเนื่อง ด้วยกับคุณสมบัติพิเศษ ตามปริ มาณงาน ที่เปลี่ยนแปลงได้ ผลิตภัณฑ์ของ ORSOFT ได้
เตรี ยมส่วนรับรองการตัดสิ นใจ สําหรับขั้นตอนมากมาย ของกระบวนการทางธุ รกิจ ในด้านการขนถ่ายการผลิต (ภาพรวม, key
figures, ขั้นตอนอัตโนมัติ) แทนที่โซลูชน่ั การปรับใช้อย่างเหมาะสม อย่าง "push-a-button" ซึ่งจะสร้างข้อความยกเว้น
ขึ้น เป็ นจํานวนมาก และนี้คือเหตุผลว่า ทําไมผูใ้ ช้งานได้พิสูจน์โซลูชน่ั ด้วยตนเอง.
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ผลิตภัณฑ์
ภาพรวม
1. Manufacturing Workbench
แพ๊คเกจทางธุ รกิจสําหรับการวางแผนและการจัดลําดับขั้นสูง (APS) และการดําเนินการอุตสาหกรรมการผลิต โดยมันจะรวม
ข้อมูลจากโมดูลที่หลากหลายหรื อโซลูชนั่ SAP เช่น SAP ERP และ SAP R/3 ภายใน SAP Enterprise Portal, ให้
มีการจําลองแบบ การนําไปใช้ให้เหมาะสม และการตีความหมายที่ต่างกันออกไป ของสถานการณ์การวางแผน.
2. Advanced Planning Board
"Advanced Planning Board" คือส่วนเพิ่มเติมซอฟต์แวร์สาํ หรับการจัดลําดับอย่างละเอียดสําหรับ SAP ERP (SAP
R/3) ที่จะสามารถให้ภาพรวมโดยรวม และปรับเปลี่ยนได้ทว่ั ทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่การจัดลําดับห่วงโซ่อุปทาน และอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยปราศจากโครงสร้างภายในเพิ่มเติม หรื อส่วนเพิ่มเติมข้อมูล APB ยังเป็ นส่วนหนึ่งของ SAP Best
Practices สําหรับเคมีภณ
ั ฑ์และยา.
3. SCHEDULE++
"SCHEDULE++" เป็ นชุดซอฟต์แวร์ มาตรฐานหลายส่วนที่รวมไว้ ให้ สามารถปรับและตังค่
้ าได้ โดยให้ การรองรับ คอมพิวเตอร์

ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการวางแผน และการจัดลําดับ ซึง่ จะขยาย ERP ที่มีอยู่เดิมเช่น SAP R/3, SAP ERP และอื่นๆ

ด้ วยกับ SCM, APS หรื อ MES Add-ons.
4. SCHEDULE++ IBB

"Inventory Balancing Board" เป็ นแพ๊ คเกจการตังค่
้ าพิเศษของ SCHEDULE++ สําหรับการจัดการรายการ

สินค้ า ในหลากหลายตําแหน่ง ส่วน IBB สําหรับ SAP R/3 จะให้ ภาพรวมอย่างเหมาะสม โดยห่วงโซ่อปุ ทานที่ซบั ซ้ อน และ

เครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการจัดการการเคลื่อนย้ ายสต๊ อกสินค้ า.
5. WFM++

"WFM++" เป็ นแพ๊คเกจซอฟต์แวร์ สําหรับการจัดการแรงงาน ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาสภาพ และบริ การสําหรับ
SAP R/3 และยังรวมถึงการใช้เส้นทางให้เกิดประโยชน์.
6. Master Data Management
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"Master Data Management Cockpit" ใช้ รองรับกระบวนการทางธุรกิจ ของการรักษาสภาพข้ อมูลขนาดใหญ่
สําหรับระบบ SAP R/3 และ SAP APO ด้ วยกับแผนการทิศทางการทํางาน ที่สามารถกําหนดล่วงหน้ า และตัง่ ค่าได้ .

ส่ วนอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ - such as Multi-Product Campaigns, Continuous Production
โซลูชนั่ ซอฟต์แวร์ สําหรับ และ SAP SCM สําหรับการวางแผนทังอย่
้ างกว้ างๆ และอย่างละเอียดของคุณสมบัตพิ เิ ศษอย่าง

เอนกประสงค์ พร้ อมด้ วยลักษณะพิเศษอย่างการจัดการเป็ นกลุม่ , การเคลื่อนย้ านวัสดุอย่างต่อเนื่อง, โครงการด้ านสินค้ าอย่างเดียว
หรื อหลากหลาย, การจัดการการป้อนส่วนประกอบให้ กบั สินค้ าแพ๊ คเกจ, สินค้ าร่ วม, การใช้ งานการจัดการดูแลพลังงานและของ
เสีย.

อุตสาหกรรมยา - such as Sequence Optimization, Dynamic ATP & CTP
โซลูชนั่ เพิ่มเติมสําหรับ SAP ERP และ SAP SCM สําหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่องกับในช่วงของการ
ครอบคลุม, การวางแผนความต้องการของแพ๊คเกจ, การตรวจสอบดูแลห่วงโซ่อุปทาน, การดูแลผูจ้ ดั จําหน่าย, การวางแผน
ห้องปฏิบตั ิการและการรักษาสภาพ, การวางแผนของแพ๊คเกจเป็ นต้น.
นํา้ มันและก๊ าซ
การตังค่
้ าพิเศษสําหรับการวางแผนโรงกลัน่ และนํ ้ามันหล่อลื่น เช่น การรวมการผลิตแบบต่อเนื่องและแบบกลุม่ รวมถึงการประเมิน
คุณภาพและการใช้ งานรวมอย่างเหมาะสม.
ผลิตภัณฑ์ ด้านการบริโภค - such as Cross Plant Shelf Life, Inventory Alert Management
โซลูชนั่ เพิ่มเติมสําหรับ SAP ERP และ SAP SCM สําหรับการทํางานประสานของห่วงโซ่อปุ ทานและการวางแผนการ

ติดตามแบบกลุม่ , การตัดจ่ายโดยพิจารณาถึงการหมดอายุของสินค้ า, การใช้ งานอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง, การวางแผนถัง
บรรจุและท่อส่ง อีกทังยั
้ งรวมถึงกระบวนการทําความสะอาด (CIP cycles).

อุตสาหกรรมยานยนตร์ / อุตสาหกรรมการผลิต - such as Simulation & Cost Reduction,
Bottleneck Optimization
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ประสิทธิภาพในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานธุรกิจ (SCM)

โซลูชั่นเพิม่ เติมสํ าหรับ SAP ERP และ SAP SCM สํ าหรับการวางแผนการผลิตและการควบคุมในการผลิตแต่ ละส่ วน, การ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง, การรับเหมาช่วงและการผลิตแบบเป็ นเครื อข่ายที่มีการตรวจสอบดูแล, คณะกรรมการการวางแผนที่มีการ
ทํางานร่ วมกัน, สถานที่ทํางานเป็ นกลุม่ , การตรวจดูข้อมูลวัสดุอย่างง่าย และ KPIs.
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