Autocost

Planejamento de Corte
Menos pode ser mais.....
particularmente na materia prima

SEU NEGÓCIO EM PRIMEIRO LUGAR

níveis de informações detalhadas.

Estrutura de custo ideal
O gasto com material é o maior fator de custo
na fabricação de vestuário hoje. Ele representa
pelo menos 30% do preço de venda no futuro.
As empresas devem, portanto, planejar com
antecedência para não ter muito material à
mão, mas nunca menos do que o necessário e
é exatamente isso que você pode fazer com o
Autocost.

OTIMIZAÇÃO DE ORDENS COM NOVAS FUNÇÕES

Com Autocost, você saberá imediatamente quanto custará
uma peça acabada, um modelo, uma linha de produtos ou
uma coleção inteira, e também de quanto material precisará.
O uso do material e o tempo de produção necessário podem
ser previstos e seus pedidos, podem ser planejados de
maneira otimizada sendo transferidos para seu parceiro
online, totalmente integrados ao seu sistema ERP. Como um
serviço no automarker.com, o Autocost também está
intimamente ligado ao programa de encaixe de peças
Automarker. Portanto, todos os parâmetros do seu pedido
com encaixes atualmente colocados fluem para o Autocost. O
resultado não é apenas o planejamento de compras ideal,
mas a otimizaçã o de custos de seus modelos também é
possí vel. Uma costura extra em uma saia, por exemplo, pode
significar 30% de economia de material.
Suas vantagens com o Autocost:
> Previsão exata de custos e materiais, mesmo antes da
compra e planejamento.
> Otimiza çã o sustentável de custos, graças ao planejamento
estratégico e uma base transparente de informações.
> Economia de tempo e trabalho no planejamento de corte.
> Maior consciência dos custos.
> Sem investimento em computadores e softwares

Estrutura detalhada do pedido

Os pedidos agora podem ser categorizados por largura de
tecido, cores, tamanhos de lote e outros critérios. As ordens
categorizadas s ão exibidas em uma estrutura de árvore,
mesmo como sub-ordens, elas nã o perderão sua associa ção
mútua. Desta forma, os cálculos de material necessários
podem ser exibidos separados ou de forma cumulativa.O
Autocost agora também oferece novos algoritmos de
otimização e suporte multi-estilo estendido (mesmo material,
diferentes estilos de entrada).

Compare os cenários de enfestos e escolha
o melhor
Como seus custos se desenvolveriam se...? Com esta nova
função, voc ê pode criar vários encaixes diferentes para o
mesmo modelo, mas com parâmetros diferentes e tudo em
apenas alguns minutos. Você pode ver rapidamente qual
cenário é o melhor para voc ê em termos de requisitos de
material.

Pedidos restantes e planejamento de rolos
de tecido

Se ocorrer falta de material, os pedidos restantes podem ser
criados a partir das sobras. O pedido restante é exibido na
estrutura em sequ ência na lista de pedidos. Aqui você
também pode processar várias quantidades parciais de um
material como um lote de valores de cor, largura ou
contra ção. O retorno de quantidades muito pequenas de
tecido externo ao depósito de matérias-primas é, portanto,
amplamente evitado.

Planejamento de ordens de corte – Suportado por Software

Cálculos complexos em instantes

O Autocost oferece a você confiabilidade de processo digital
no planejamento de pedidos. Com base em encaixes
realmente otimizados, previsões exatas de uso de material
são criadas a partir de informações adicionais relevantes, e
suporte de software inteligente. O sistema aborda todos os
fatores que podem influenciar um pedido, como a ponderação
dos tamanhos e os atributos, tanto do material quanto do meio
de produção. Moda ambiente, graças à expansão da gama de
funções, o Autocost é muito mais fácil de usar e oferece muito
mais.
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Imagem 2: Instruções de enfesto
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AUTOCOST EM SEU PROCESSO

Integração de seus parceiros de produção
Os operadores podem acessar diretamente o pedido final
liberado na Internet. Eles recebem um relatório de material
completo com instruções de produção. O compartilhamento
de dados ocorre em forma de lotes. Todos os encaixes e
instruções de enfesto podem ser selecionados como arquivos
individuais. Se o fabricante tiver que colocar encaixes
novamente, talvez porque a largura do tecido tenha mudado,
ele pode informar as peças realmente cortadas por cor e
tamanho diretamente, via Custo Automático.

Integração aprimorada

A Autocost está agora mais ligado ao Cad.Assyst,
Auto-marker, ERP, BOS e outras marcas estabelecidas de
sistemas ERP. Inicie o cálculo dos encaixes diretamente do
Auto-cost. Os encaixes são transferidos diretamente para o
encaixador de pe ças Automarker e após o término do
processo de cálculo. O Autocost permite que você saiba
quando osnovos encaixes est ão disponí veis.'Operadores do
encaixe,gerenciam dados relevantes do pedido que podemser
transferidos para o seu sistema ERP, por exportação de
dados para a transmiss ão de requisitos de material.
Obviamente, o Autocost também assume os parâmetros de
estrutura correspondentes para o planejamento de pedidos do
seu sistema ERP, por exemplo, artigos de tecido, custos,
cores e números de peças a serem vendidas para a
temporada. Você pode usar essas informa ções do Autocost
para realizar o custeio preliminar de forma mais precisa e
eficiente. Com base na curva de vendas, o software Assyst
calcula um uso ponderado de material que reflete os diversos
tamanhos e quantidades proporcionais. A quantidade final de
pedido por tecido e cor pode ser determinada com muito mais
precisão como resultado.

Smart.Marker para encaixes atualizados

Os usuários do Autocost podem lucrar com uma oferta
especial. Eles só precisa pagar uma vez pela criação de um
encaixe no Automarker. Todos os novos c álculos causados
por mudanças de estilo ou corte dentro de 12 meses são
gratuitos, e isso lhe d á encaixes que estão sempre
atualizados.

Imagem 4: Gerenciamento de parâmetros

Tecidos de malha no Autocost

Os requisitos de material para roupas íntimas e malhas
podem ser configurados e emitidos em valores de peso.

Pré-Cálculo

O consumo médio ponderado é calculado de acordo com os
grupos de produtos. É baseado em um gráfico de vendas
que usa nú meros de ERP, iSize ou valores de experiência. O
Autocost também leva em consideração o tempo de
configuração, os tempos de corte (manual/automático) e os
custos de mão de obra, ou seja, todos os custos reais
incorridos. Sete variantes gerais podem ser calculadas para
uma melhor tomada de decisã o.

PLANEJAMENTOS EXTRAS

Na visão Agrupamento, os pedidos com propriedades
idênticas, como conjunto de produção, data de carregamento,
estilo, artigo de tecido etc., são agrupados para um
processamento mais eficiente.
USANDO O AUTOCOST

Acesso mais seguro – sem investimentos
extras

Autocost está disponível para você na Internet 24 horas por
dia em qualquer local (incluindo seu escrit ório em casa) sem
quevocê precise investir em computadores ou manutenção. A
sua conta Autocost está protegida por Login e Senha. Os
usuá rios trabalham em um ambiente especí fico para um
cliente especí fico, criptografado por SQ L.
AUTOMAÇÃO

Os pedidos multi selecionados são otimizados de forma
totalmente automática e as instruções de propagação também
são calculadas automaticamente quando os resultados dos
encaixes estão disponí veis para que o custeio preliminar, o
planejamento de extras e o cálculo de variações para
comparação dos resultados possam ser implementados de
forma ainda mais eficiente.
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