Planning- en
monitoringsoftware
voor
productiebedrijven

GRIP OP UW PRODUCTIE

PROPOS ZORGT VOOR:

Kost het plannen en aansturen van de productie veel tijd en

•
•
•
•

moeite? Is uw productie nog teveel een black box? Zorgen
bottlenecks en lange doorlooptijden ervoor dat u niet vaak
genoeg op tijd aan de klant levert? Dan is PROPOS software
de oplossing.

WAT IS PROPOS?
PROPOS is een MES systeem voor productieplanning en shop
floor control, gebaseerd op principes van Lean en QRM. PROPOS

•
•
•

wordt gekoppeld aan uw ERP systeem en zorgt voor de planning
en aansturing van productieorders, waardoor de doorstroom

•

verbetert en de leverbetrouwbaarheid vergroot. Een beter
resultaat met minder moeite.

PROPOS werkt o.a. optimaal samen met:

www.propos-software.nl

•

Kortere doorlooptijden
Betere leverbetrouwbaarheid
Lagere overhead, WIP en voorraad
Meer rust op de werkvloer en
zelfstandig werken
Unieke strategische inzichten voor
procesverbetering
Realtime inzicht in de productiestatus
Paperless orders, werktekeningen en
-video’s
Smart factory door mogelijke koppeling
met andere applicaties
Eén systeem voor uw hele bedrijf

TOTAL SHOP FLOOR CONTROL
PROPOS gaat verder dan volautomatisch plannen. Onze software visualiseert de
juiste informatie op het juiste moment voor het hele bedrijf. Werknemers weten
welke order prioriteit heeft dankzij gebruiksvriendelijke schermen in de fabriek,
uw planner en verkoopafdeling hebben real time overzicht in de status van
elke order en de unieke data-inzichten die PROPOS biedt bevorderen continue
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ÉÉN SYSTEEM VOOR UW HELE BEDRIJF
Aan de hand van aanvullende modules zoals medewerkerregistratie, POLCA
en workloadbalancing kunt u uw digitale fabriek inrichten zoals u wilt. Dankzij
custom apps kunt u bovendien elke gewenste functionaliteit integreren in
PROPOS. Zo sluit het systeem precies aan op uw andere processen en software.

IS PROPOS GESCHIKT VOOR UW BEDRIJF?
PROPOS is met name geschikt voor middelgrote productiebedrijven met
een stappenproductie en veel variatie in orders, routes of bewerkingen. Is
PROPOS een match voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor
een vrijblijvend advies.
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