Intercompany en hernoemen van stamdata

DIN Intercompany biedt naast uitwisseling van orders ook de mogelijkheid om stamdata te
synchroniseren tussen verschillende bedrijven (administraties). Door middel van filters kan ingesteld
worden dat bepaalde stamdata gedeeld moeten worden met een ander bedrijf. De consequentie
daarvan is dat stamdata niet meer hernoemd kan worden (bijv. het artikelnummer hernoemen),
technisch is het namelijk niet mogelijk om een dergelijke hernoeming in andere administraties uit te
voeren. Daarom was het hernoemen voor alle met DIN Intercompany te synchroniseren tabellen
geblokkeerd. Dit is aangepast en het is mogelijk gemaakt om gegevens die buiten de Intercompany
filters vallen (dus die niet gesynchroniseerd worden) wel te hernoemen.

Artikel kopiëren

Onze DIN Foundation (Standaard) bevat al geruime tijd de mogelijkheid om artikelen en de
bijbehorende gerelateerde informatie te kopiëren naar een nieuw artikel. Vanaf deze versie kan ook
de assemblagestuklijst geselecteerd worden als gerelateerde informatie zodat deze ook wordt
gekopieerd.

Standaard document lay-outs

Voor nagenoeg alle NAV documenten (offerte, order, verzending, factuur) kennen we inmiddels
naast de standaard Microsoft lay-outs eigen DIN lay-outs afgestemd op de food en drankenbranche.
Echter in veel projecten zagen we vervolgens toch dat veel van deze ‘standaard’ lay-outs alsnog
klantspecifiek werden aangepast. Het is waarschijnlijk een utopie om 1 lay-out te maken die voor
iedere organisatie 100% past. Maar op basis van de vele voorbeelden die we zijn tegen gekomen in
projecten, is er een nieuwe basis gemaakt waarin een aantal zaken zijn aangepast en toegevoegd.

Hierbij hebben we er op gelet dat bepaalde functionaliteit “instelbaar” is, zodat bestaande
gebruikers er geen last van hebben en dat de inzetbaarheid van het document voor meerdere
organisaties mogelijk is.
De belangrijkste wijzigen op een rij:
•

•

•

Verkooporderbevestiging, verkoopfactuur, creditnota
o Emballage is opgenomen in de orderregel waar het bij hoort, niet meer als een aparte regel;
o Totaaltelling emballage “geleverd” en “retour” in de footer;
o Totaaltelling per groep boven de footer gebaseerd op de productboekingsgroep;
o Gekaderd tekstblok (alleen factuur)
Pickbon (afgedrukt vanuit de verkooporder)
o Werkt nu zowel met schapnummer als opslaglocatie en hier kan op gesorteerd worden;
o Totalen per eenheid;
o Gekaderde invulvelden voor retouremballage;
o Vaak wordt de pickbon ook als pakbon gebruikt, daarom is de titel van het document
instelbaar (pickbon of pakbon).
Afleverbon afgedrukt vanuit de geboekte verzending
o Aantal besteld en aantal geleverd;
o Totalen per eenheid;
o Gekaderde invulvelden voor retouremballage.

Hieronder voorbeelden van de factuur, pickbon en afleverbon.

Functionaliteit voor Semi-Procesindustrie

In de zomereditie van onze Food Update en Dranken Update hebben we nieuwe functionaliteit
aangekondigd voor de ondersteuning van food- en drankenproducenten met een semi-proces
produktieproces. Inmiddels is een groot deel hiervan gerealiseerd en zijn ook de eerste
implementaties gestart. Voedingsmiddelenfabrikanten die hierin aanzienlijke stappen kunnen gaan
maken zijn o.a. producenten van sauzen, deegwaren, conserven. Daarnaast kunnen ook
drankenproducenten zoals distilleerderijen en blenders hiermee hun productieproces beter
ondersteunen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste aanpassingen en toevoegingen binnen onze DIN
Food add-on om semi-procesproductie te kunnen ondersteunen. De functionaliteit is ook
beschikbaar voor klanten met een DIN Dranken oplossing.
Batchbeheer
In een productieproces waarbij wordt gewerkt met productiemiddelen zoals ketels, tanks of
mengmachines wordt vaak de totale productiehoeveelheid opgesplitst in één of meerdere batches.
Deze batchgrootte wordt meestal bepaald door de capaciteit van het productiemiddel waarin het
product wordt bereid.
Met de nieuwe functionaliteit voor batchbeheer is het mogelijk productieorders automatisch te
(laten) splitsen in afzonderlijke batches waarbij de benodigde behoefte wordt verdeeld over
meerdere productieorders. Daarbij is de maximale grootte (capaciteit) van het productiemiddel het
uitgangspunt waarbij het mogelijk is om de hoeveelheidsverdeling via instellingen te sturen. Dit
laatste zowel artikelafhankelijk als bewerkingsplan (machine) afhankelijk.

In een nieuw rapport is het mogelijk om batch gesplitste productieorders in één layout te printen
waarbij alle gesplitste orders als één picklijst worden geprint indien er met WMS documenten wordt
gewerkt (magazijnpick of voorraadpick).

Receptbeheer
In de food- of dranken productie vraagt het bereiden van producten via een receptuur andere
ondersteuning dan bijvoorbeeld alleen het verpakken van een product via een stuklijst. Om
receptuurbeheer beter ondersteunen zijn een aantal functionaliteiten toegevoegd.
•

Controle aantal recept
Het is mogelijk gemaakt om in de receptuur/stuklijst een controle aantal op te nemen met de
receptgrootte (bijv. recept voor 100kg). Vervolgens kan het ingevoerde recept hierop worden
gevalideerd, met andere woorden een controle of het recept compleet is. Het is daarbij mogelijk
om bepaalde receptuurregels uit te sluiten van deze controle bijvoorbeeld als het hulpstoffen
betreft.

•

Vast Uitval aantal
Standaard NAV biedt de mogelijkheid om in een recept een uitval% vast te leggen. Hiermee kan
aangegeven worden dat er voor een grondstof altijd met een vast percentage uitval rekening
gehouden dient te worden. In DIN Food is het mogelijk gemaakt om ook een vast uitval aantal in
het recept vast te leggen. Indien uitval niet gerelateerd is aan de batchgrootte kan dit daarmee
ondersteund worden (bijv. altijd 20 kg. opstartverlies bij het starten van een nieuwe recept op
een lijn).

Overig
Daarnaast zijn nog aantal overige verbeteringen doorgevoerd, waaronder:
•

Altijd-in-voorraad artikelen
Op de artikelkaart kan worden ingesteld of een artikel altijd op voorraad is. Deze instelling is van
toepassing op artikelen zoals bijv. water, die in het productieproces en ook in de receptuur
worden gebruikt, maar eigenlijk altijd in voorraad zijn.
Indien voor deze artikelen het verbruik wordt geboekt zal de voorraad voor dit artikel middels
een positieve voorraadcorrectie vóór de verbruiksboeking automatisch worden opgeboekt indien
de voorraad onvoldoende is.

•

Flushing (automatisch afboeken) van lotgetraceerde artikelen
NAV kent functionaliteit om grondstofverbruik automatisch op basis van de norm (receptuur)
vooraf of achteraf af te boeken. Dit werkt in standaard NAV alleen voor artikelen die niet
lotgetraceerd zijn. In DIN Food is nu functionaliteit toegevoegd die het mogelijk om ook
lotgetraceerde grondstoffen automatisch af te laten boeken waarbij er gezorgd wordt voor een
sluitende partijregistratie. Op artikelniveau kan ingesteld worden op welke manier de
partijregistratie plaats dient te vinden en kan een keuze gemaakt worden uit een FeFo of
Standaard partijselectie.
FEFO = tijdens een verbruiksboeking zal traceringsinformatie automatisch worden toegevoegd op
basis van FEFO.
Standaard = traceringsinformatie wordt automatisch toegevoegd op basis van volgnr. uit de
postentabellen. Dit kan zijn :
- Geen opslaglocatie en geen dragers : artikelposten
- Opslaglocaties en geen dragers : magazijnposten
- Opslaglocaties en dragers : dragerposten

•

Alternatieve bewerkingsplannen
Standaard kan een artikel aan één bewerkingsplan worden gekoppeld. In DIN Food het nu
mogelijk gemaakt om voor een artikel meerdere (lees: alternatieve) bewerkingsplannen vast te
leggen op de artikelkaart.
De alternatieve bewerkingsplannen voor een artikel kunnen vervolgens in een planningsvoorstel
of op een productieorder worden gekozen, indien het artikel op bijvoorbeeld een andere
machine of productielijn geproduceerd wordt.
Op de artikelkaart kunnen de alternatieve bewerkingsplannen voor het artikel worden
gedefinieerd, waarvan één bewerkingsplan als standaard dient te worden aangevinkt.

•

Eénmalige insteltijd
Indien batchverdeling van toepassing is op een bewerkingsplan en er dus op basis van de
batchgrootte meerdere productieorders worden aangemaakt, kan middels een instelling worden
aangeduid of er een éénmalige insteltijd van toepassing is voor de totale hoeveelheid of per
afzonderlijke batch.
Bijvoorbeeld:
Een productiebehoefte wordt gesplitst in 4 productieorders met gelijke batchgrootte en één
insteltijd voor de totale hoeveelheid.

