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Планування - документи 

планування

 Передбачені наступні документи планування:

 План продажів по номенклатурі;

 План продажів за категоріями;

 План виробництва;

 План складання (розбирання);

 План закупівлі

 Процедура погодження та затвердження планів базується на керуванні 
статусами документів планування

 На підставі планів забезпечення потреб можуть бути створені:

 Замовлення постачальникам,

 Замовлення на збірку (розбирання),

 Замовлення на виробництво, 

 Замовлення матеріалів, якщо це передбачено в сценарії планування.
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Планування - настройка варіантів

 Реалізовані наступні можливості:
 планування від імені підприємства в цілому, без 

урахування організацій;

 формування планів в натуральній і сумовий оцінці в 
обраній валюті планування;

 варіативність планових оцінок за сценаріями 
планування;

 вибір довільного горизонту планування, який може бути 
деталізований за часом;

 формування планів на підставі існуючих даних;

 можливість аналізу збіжності планових даних 
споживання і забезпечення потреб;

 можливість план-фактного аналізу за результатами 
діяльності підприємства
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Планування - сценарії

 Всі плани створюються на основі сценаріїв

 Сценарій застосовується для зберігання в інформаційній 
базі декількох незалежних версій даних, що описують 
однаковий часовий проміжок діяльності підприємства.

 Також сценарії дають варіативність даних (поділ декількох 
планових оцінок: «оптимістичний сценарій», 
«песимістичний сценарій») і версіонування планів (ведення 
окремих версій цих сценаріїв).

 Один і той же сценарій може використовуватися при 
створенні різних планів: планів продажів по номенклатурі, 
планів продажів за категоріями, планів виробництва, 
планів купівель, планів складання (розбирання)

 це забезпечує зв'язність планів по аналітиці
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Планування - сценарії

 Сценарій визначає загальні правила планування, які включають 
управління наступними параметрами:

 Періодичність планування: день, тиждень, місяць, рік і т.д.

 Показники планування: тільки за кількістю, за кількістю і сумою;

 Відображення періоду: діапазон дат або номер періоду - в межах року;

 Валюта сценарію;

 Відображення в бюджетуванні;

 Розрахунок споживання матеріалів;

 Допустимість створення:
 планів купівель і замовлень постачальникам;
 планів продажів за категоріями і розрахунок швидкості продажів за 

категоріями;
 планів продажів по номенклатурі;
 планів виробництва, замовлень на виробництво, замовлення матеріалів у 

виробництво;
 планів складання (розбирання) і замовлень на складання (розбирання)
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Планування - види планів

 В рамках обраного сценарію можна створювати плани 
різних видів

 Видом плану визначаються додаткові правила його 
формування:

 варіант заповнення: за формулою або за джерелами;

 ступінь деталізації плану: підрозділ, склад, партнер і 
угода;

 можливість планування оплати від клієнтів.

 Для кожного сценарію може бути задано кілька видів 
планів. 

 наприклад, узагальнений план в цілому по компанії або 
план з деталізацією обсягу продажів по кожному клієнту, 
складу.
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Види планів - варіанти заповнення

 Простий варіант заповнення (за формулою) - відбір даних для 
складання плану і формула вказуються безпосередньо при 
складанні плану

 Розширений варіант заповнення (за різними джерелами)
 доступно використання будь-яких даних з інформаційної бази 

(джерел даних)

 можливо спільне застосування декількох джерел за певним 
правилом.

 правило у виді плану можна заборонити змінювати
 наприклад, правила заповнення плану розробляються керівником 

відділу, а всі інші співробітники заповнюють план відповідно до цих 
правил.

 при цьому варіанті заповнення для плану можна задати
 як просту деталізацію даних - деталізація аналогічна простому 

варіанту заповнення, за формулою
 так і розширену деталізацію даних. Наприклад, об'єднаний план по 

клієнтам / постачальникам, складам тощо
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Джерела даних

 Джерелами даних можуть бути будь-які дані, що 

зберігаються в інформаційній базі: продаж та купівля 

товарів за попередні періоди, дані про поточні замовлення 

клієнтів, передбачувані поставки товарів, вільні залишки 

тощо

 Джерелом також можуть бути дані попередніх планів, 

інформація про мінімальні і максимальні залишки 

постачальників, сезонні коефіцієнти

 Додатково можливо:

 Вибірка зі зміщенням

 Відбір ABC / XYZ

 Шаблони 

 багато іншого
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Крок 1. Планування продажів

 Планування продажів і оплати від клієнтів з деталізацією до підрозділу, 
складу, партнера і угоди;

 Зберігання параметрів формування і автоматичного заповнення планів 
продажів;

 Автоматичне заповнення планів продажів:

 за формулами, за різними джерелами (даними системи)

 або шляхом завантаження з файлів у форматі електронних таблиць;

 Аналіз виконання планів продажів і оплати від клієнтів;

 Зіставлення плану продажів з іншими планами потреб і забезпечення.

 Для формування і планування потреб з продажу використовуються 
відповідні документи

 Передбачено два види планування продажів:

 планування продажів за категоріями;

 планування продажів по номенклатурі
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Крок 2. Планування виробництва

 Планування виробництва з деталізацією до підрозділів;

 Зберігання параметрів формування і автоматичного заповнення планів 
виробництва;

 Автоматичне заповнення планів виробництва:

 за формулами, за різними джерелами (даними системи)

 або шляхом завантаження з файлів у форматі електронних таблиць;

 Розрахунок потреб в матеріалах з розшифровкою за структурою 
виробів до вихідних витрат напівфабрикатів, вироблених в процесі;

 Формування замовлень на виробництво за результатами планування;

 Планування напівфабрикатів;

 Контроль потреб:

 в матеріалах;

 в напівфабрикатах, 

 трудових ресурсах

 робочих центрах;

 Контроль виконання планів виробництва
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Планування виробництва: звіти
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Планування виробництва: звіти
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Планування виробництва: звіти

17



Планування виробництва: звіти
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Крок 2.5. Планування складання 

(розбирання)

 Планування збирання та розбирання з деталізацією до 
складу;

 Планування підзборки комплектів;

 Зберігання параметрів формування і автоматичного 
заповнення планів збірки;

 Автоматичне заповнення планів 
 за формулами, за різними джерелами (даними системи)

 або шляхом завантаження з файлів у форматі електронних 
таблиць;

 Формування замовлень на складання (розбирання) за 
результатами планування;

 Контроль виконання планів складання (розбирання);

 Зіставлення планів збірки з іншими планами потреб і 
забезпечення.
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Крок 2.5. Планування складання 
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Крок 3. Планування закупівель

 Планування купівель з деталізацією до складу, 
підрозділу, партнера і угоди;

 Зберігання параметрів формування і автоматичного 
заповнення планів купівель;

 Автоматичне заповнення планів
 за формулами, за різними джерелами (даними системи)

 або шляхом завантаження з файлів у форматі 
електронних таблиць;

 Формування замовлень постачальнику за 
результатами планування;

 Контроль виконання планів купівель і оплати 
постачальникам;

 Зіставлення планів купівель з іншими планами потреб 
і забезпечення.
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Схема бізнес-процесу планування

План продажів по 

категоріях

План продажів по номенклатурі

План купівель

План виробництва

Планування 

напівфабрикатів

Потреба в матеріалах

Прогнози продажів
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Звіт «Збалансованість планів»
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ВідхиленняЗабезпеченняПотреби
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Контроль виконання
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Контроль виконання
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Контроль виконання
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Контроль виконання
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Дякуємо за увагу


