
- identyfikacja materiałów

- pełna kontrola na każdym etapie produkcji

- planowanie produkcji

- porządek na hali i w dokumentach nawet przy dziesiątkach różnych zleceń realizowanych "na wczoraj"

Podstawowe funkcje :

Po wdrożeniu takiego systemu zyskujemy dostęp do każdej informacji w każdym miejscu 
"od ręki" dzięki czemu zlecenia realizowane są autoamtycznie - wszystkie zbędne czynności zostają 

wyelimonowane dzięki czemu zyskujemy więcej informacji przy krótszym czasie realizacji danego 
wyrobu.

Do wprowadzania i odczytywania danych nie musimy zatrudniać wykwalifikowanej kadry ani poświęcać 
czasu na szkolenia ponieważ system jest prosty, intuicyjny - nie ogranicza korzystania z wszystkich 

programów zainstalowanych na komputerach - office, cad/cam i inne aplikacje - integracja.

W STOSUNKU DO POPUARNYCH SYSTEMÓW NA POLSKIM RYNKU JEST NAWET KILKANAŚCIE 
RAZY TAŃSZY!

komputerowe wspomaganie 
zakładowej kontroli produkcji i 

logistyki

Od kilku lat szukalismy systemu, którego wdrożenie będzie szybkie i proste a przy tym nie będzie to wymagało 
wykwalifikowanej kadry do obsługi. Systemu, który usprawni obieg informacji i pozwoli wdrażać wszelkie normy.
Isoplan jest prostym w bosłudze systemem, który jako jedyny w Polsce nie ma narzuconych ograniczeń 
stanowiskowych, modułowych oraz nie wymaga specjalistycznych szkoleń i wykwalifikowanej kadry.
Pierwszy raz w tak krótkim czasie uzyskujemy pełną kontrolę nad kosztami - rzeczywiste/planowane przy zachowaniu 
pełnej dokumentacji od zakupu, poprzez kontrole techniczne aż do wyjścia gotowego elementu.

Informatyczny system ISOPLAN rozwiązuje największe problemy współczesnych 
przedsiębiorstw  produkcyjnych

każdy z tysięcy elementów identyfikowalny zostaje w kilka sekund: wiadomo kto, gdzie i kiedy kupił, odebrał i uciął materiał - w jakim 
jest gatunku i jaki jest atest

klik myszki udostępnia podgląd zlecenia - widzimy jaka operacja na jakim stanowisku jest wykonywana, do jakiego rysunku, przez 
kogo, ile czasu było przydzielone a ile planowane oraz gdzie detal zostanie odłożony i skąd został pobrany.

w systemie Isoplan stworzony jest modół  do szybkiego planowania produkcji - indywidualnie dostosowywany do kadej produkcji.

 każdy pracownik na stanowisku po odczytaniu kodu z rysunku wie skąd ma pobrać materiał, jaką operacje ma wykonać oraz ile szt. 
zostało mu do zrobienia w jakim czasie. Może zgłosić problem nie odchodząc od stanowiska pracy i ma na swoim stanowisku ma 
wgląd do WPS lub innego dokumentu np rysunku. Ma możliwość przywołania kontroli po zakończonej operacji.


