Άφιξη
Αίτησης
Προυπολογισµού

Τµήµα
Μελετών

Ο Εργάτης
συνεχίζει την
εργασία

Ανάλυση Κόστους
και Χρόνου
Παράδοσης(1)

Μηχανογραφικό
Σύστηµα

Τµήµα
Πωλήσεων
Ο Εργάτης
ολοκληρώνει την
εργασία

Η βάρδια
ολοκληρώνεται

XOR

Ο απερχόµενος
εργάτης ενηµερώνει
τον εργάτη της
επόµενης βάρδιας
για την εργασία

Ο Πελάτης
προχωρά στην
παραγγελία

Άφιξη
Παραγγελίας

Το τεµάχιο
µεταφέρεται στην
επόµενη φάση
κατεργασίας

Καταχώρηση
στοιχείων
παραγγελίας

Ο υπάλληλος του
εργοδηγού
Συµπληρώνει την
κάρτα εργασίας

Μηχανογραφικό
Σύστηµα
Εκδίδεται Εντολή
Πελάτη, Κατάλογος
Εξαρτηµάτων και
Κάρτα Εργασίας για
κάθε εξάρτηµα (2)

Εργοδηγός

Υπάλληλος
Εργοδηγου

Ο υπάλληλος του
εργοδηγού
Συµπληρώνει την κάρτα
εργασίας και ενηµερώνει
το σύστηµα

Ο εργοδηγός
εκδίδει κάρτα
µεταφοράς

Μηχανογραφικό
Σύστηµα

Τα τεµάχια
µεταφέρονται στην
αναµονή για
συναρµολόγηση
στην αποθήκη

Ελέγχονται Τα
Αποθέµατα

Καθορίζεται η
προτεραιότητα κάθε
Κάρτας Εργασίας µε
βάση τον επιλεγµένο
αλγόριθµο (3)

Εκτελείται
Παραγγελία Α’ Υλων
Και εξαρτηµάτων

Ενηµερώνεται ο
Κατάλογος
Τρέχουσων
Εργασιών

Αποθηκάριος

Αποθηκάριος

Ο τεχίντης
συναρµολόγησης
ξεκινά την
συναρµολόγηση

Μηχανογραφικό
Σύστηµα

V

Ο Εργοδηγός
συµβουλεύεται τον
Κατάλογο
Εργασιών

Ο Εργοδηγός ελέγχει
τις εν ενεργεία
κάρτες κατεργασίας

Παρουσιάζεται
έλλειψη
εξαρτηµάτων ή
επικάλυψη
εργασιών

Όλα τα τεµάχια
βρίσκονται στη
συναρµολόγηση
στην ώρα τους

Ο τεχνίτης
ενηµερώνει τον
εργοδηγό

Η συναρµολόγηση
ολοκληρώνεται

Ο εργοδηγός
αναλύει το
πρόβληµα

Ο τεχνίτης
ενηµερώνει τον
εργοδηγό

Ο εργοδηγός
προβαίνει στις
απαραίτητες
ενέργειες

Ο Εργοδηγός
διανέµει εργασία

Ο υπάλλληλος του
εργοδηγού
εκδίδει κάρτα
µεταφοράς ετοίµου

Τα τεµάχια
µεταφέρονται στο
χώρο ετοίµων της
αποθήκης

Ο Εργάτης
αναλαµβάνει
εργασία

V

Υπάλληλος
Εργοδηγου

Τα τεµάχια
µεταφέρονται στην
αναµονή της
επόµενης µηχανής

V

Μηχανογραφικό
Σύστηµα

Ο εργάτης της 2ης
βάρδιας
ξεκινάει
την εργασία

Ο εργάτης
ενήµερώνει τον
εργοδηγό

V

Επίδοση
Προυπολογισµού και
Χρόνου Παράδοσης

V

Ο Πελάτης
ενηµερώνεται

V
Ο Εργάτης δεν
γνωρίζει τη
διαδικασία

Ο Εργάτης
συµβουλεύεται το
σηµειωµατάριό του, τον
εργοσδηγό ή κάποιο
συνάδελφο

Ο Εργάτης
γνωρίζει τη
διαδικασία

Παρατηρήσεις:
(1) Ο τρόπος προσδιορισµού του χρόνου παράδοσης δεν αλλάζει καθώς αυτή η διαδικασία
κρίνεται επαρκής. Παρόλα αυτά πρέπει µε κάποια περιοδικότητα να ελέγχεται το ποσοστό
του κόστους άµεσων εργατικών, κάτι σχετικά εύκολο µε την ύπαρξη του πληροφοριακού
συστήµατος
(2) Η διαδικασία έκδοσης περιγράφεται σε EPC στο
αρχείο davis_card_export.pdf
(3) Ο αλγόριθµος περιγράφεται στο επόµενο ερώτηµα

Ο Εργάτης
µαθαίνει τη
διαδικασία

V

Το σύστηµα
ενηµερώνεται και
εκδίδει τα
παραστατικά
αποστολής

(4) Η συλλογή των πληροφοριών και των δελτίων
παραγωγής, για την ενηµέρωση του πληροφοριακού
συστήµατος ανατίθεται στον υπάλληλο του εργοδηγού

