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Modulāra platforma 



Standratizēta un automatizēta informācijas aprite

Izplatītāju portāls

Pasūtījumu 
apstrāde

Ražošanas 
plānošana

Loģistikas 
plānošana

Pasūtījumu veidošana 
un tāmēšana

E-veikals

Pilns produkta dzīves cikla atbalsts neatkarīgi 
no biznesa vienības atrašanās vietas

Produktu 
konfigurators

Dokumentu 
ģenerators

Kvalitātes 
vadība

Resursu 
plānošana

Algu 
aprēķins

Laika 
uzskaite

Kravu 
komplektēšana

Atbalsta 
funkcionalitāte:

Pārdevēji

Montāžas 
plānošana



Produktu konfigurācijas

Iespēja veidot produktu 
tipus un to iespējamās 
konfigurācijas:
➔ Izejmateriālu saraksts
➔ Ražošanas operāciju loģika un normas
➔ Izmaksu aprēķina principi



Pasūtījumu veidošana, tāmēšana un aprite

Izplatītāju portāls

Pārdevēji

E-veikals

Strukturēta 
pasūtījumu 
informācija no 
pirmavota 

Automātiska pilnvērtīgas 
pasūtījuma informācijas 
ģenerēšana:

➔ Produkta tips
➔ Produkta gabarīti 

un citi atribūti
➔ Produkta opcijas
➔ Piegādes veids

➔ Produkta dokumentācija 
(tāme, piedāvājums, u.c.)

➔ Ražošanas specifikācija
➔ Komplektācijas lapa
➔ Ražošanas operāciju normas



Dokumentācijas ģenerators

Iespēja veidot sagataves un 
automātiski ģenerēt 
pasūtījuma dokumentāciju:

➔ Piedāvājumi, rēķini, līgumi

➔ Ražošanas specifikācija

➔ Komplektācijas lapas

➔ Kvalitātes vadības dokumentācija

➔ CMR un cita piegādes dokumentācija

➔ Lietotāju instrukcijas

➔ Produkta uzturēšanas informācija



Integrācija ar projektēšanas sistēmām

CAD modeļu ielāde un interpretācija Tekla | Revit | SolidWorks | SketchUp | u.c.

Ražošanas normas BOM / Izejmateriāli Materiālu optimizācija



Ražošanas plānošana

Pasūtījuma 
konfigurācija

Tāme
BOM / Izejmateriāli
Pavaddokumentācija

Automātiska, 
pusautomātiska vai 
manuāla ražošanas 
plānošana

Pārdevēji
Izplatītāji
E-veikali

Ražotnes 
darbinieki

Izejmateriālu norakstīšana
Resursu noslodze
Algu aprēķins

Standartizēta un pārskatāma informācijas aprite 
un automatizēti procesi



Ražošanas plānošana

Pārskatāma un 
intuitīva ražošanas 
plānošana

➔ Drag-and-drop: Ērta plāna 
veidošana un izmaiņu pārvaldība

➔ Kalendārais skats: Pārskatāms 
kopējais ražošanas plāns

➔ Operāciju kapacitātes: 
Pārskatāma resursu noslodze un 
analītika

➔ Ērta navigācija uz saistītajiem 
interfeisiem: Pasūtījuma 
specifikācija, dokumentācija, u.c.

➔ Informācijas filtrēšanas iespējas: 
Iekārtas, darbinieki, pasūtījumi, 
produktu tipi



Automatizācijas algoritmi: Ražošanas plānošana

Pasūtījuma parametri

Pasūtījuma konfigurācija un 
apstiprinājums

Pasūtījuma izejmateriālu saraksts

Pasūtījuma darbietilpības normas

Piegādes termiņi

Pasūtījumu prioritātes

Resursu parametri

Iekārtu kapacitāte

Cilvēkresursu kapacitāte

Izejmateriālu pieejamība noliktavā

Uz pasūtījuma parametriem un resursu kapacitātēm 
balstīti plānošanas algoritmi

Automātiski veidots ražošanas plāns



Loģistikas plānošana

Konfigurējams 
loģistikas vadības 
process

➔ Paku komplektēšana balstoties uz 
ietilpības un/vai masas kapacitāti

➔ Kravu komplektēšana

➔ Maršrutu, kravu, automašīnu 
plānošana

➔ Iekšējās un ārpakalpojuma loģistikas 
plānošana un informācijas aprite

➔ Kravu optimizācijas un 
automatizācijas iespējas



Montāža

Montāžas resursu 
plānošana

➔ Montāžas pasūtījumu veidošana

➔ Montāžas brigāžu komplektēšana 
un plānošana

➔ Montāžas darba ietilpības

➔ Montāžas darba uzdevumu 
grupēšana (pēc produktiem, 
montāžas objektiem)

➔ Darbinieku kustības plānošana

➔ Darba uzdevumu izveide



Viedierīču aplikācijas

➔ Produkta dzīves cikla 
statusu uzturēšana

➔ Darbinieku laika uzskaite

➔ Apziņošana

➔ Kvalitātes vadība: foto un 
video fiksācija

➔ GPS koordinātes

Paātrināta informācijas 
aprite



Integrācija ar finanšu vadības un citām sistēmām

Automātiskas datu plūsmas 
un dažādas moduļu komplektēšanas 
iespējas 

Pārdošanas pasūtījumi

CRM

Noliktavas kustības

Ražošanas pasūtījumi

Pasūtījumu apmaksas

Algu kalkulācijas

u.c.

Uzņēmumi un darbinieki

Pavadzīmes un rēķini

Klientu reģistrs

Noliktavas un artikuli

Ražojuma izveide un 
norakstīšana

Maksājumu informācija

Nodokļu aprēķini

u.c.

Horizon | MS Dynamics
SAP | HansaWorld
Jumis | u.c.

Pārdošana
Produktu konfigurācija
Pasūtījumu apstrāde
Normēšana
Ražošanas plānošana
Sagāde
Kvalitātes vadība
Loģistika
Montāža

Finanšu vadība
Noliktava
Grāmatvedība
Reģistri
Personāla vadība

Finanšu vadība
Noliktava
Grāmatvedība
Reģistri

Ārējā sistēma x
Pārdošana
Laika uzskaite
IoT risinājumi
Loģistika
Dokumentu vadība

Produktu konfigurācija
Pasūtījumu apstrāde
Normēšana
Ražošanas plānošana



Kontakti

Piesakies Austra ERP 
demonstrācijai:

Olga Ļesņikoviča-Riņķe

Produktu pārdošanas vadītāja

E-pasts: olga.rinke@zetaindustry.eu

Tālrunis: +371 26 039 535

www.zetaindustry.eu
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