
NetSuite 

Suitspot AB 

Narvavägen 29  Surbrunnsgatan 6 Huskvarnavägen 82  info@suitespot.se 

111 22 STOCKHOLM 411 19 GÖTEBORG 554 66 JÖNKÖPING  www.suitespot.se 

 

 
 

PRODUKTION 4.0 
Inkluderar PDM, Tillverkning, Planering, Kvalitet och MES. 

NetSuite’s produktionshanteringsfunktioner gör det möjligt för organisationer att driva sin tillverkning 

effektivt. Från försäljningsorder och prognoser till bearbetning av arbetsorder, planering och 

schemaläggning, återrapportering, kvalitet och efterkalkyler, NetSuite visualiserar i realtid varje steg i 

produktionsprocessen. Få ut Era produkter snabbt och kostnadseffektivt var som helst i världen med 

en mjukvarulösning som handhar hela Er verksamhet. 

 

Huvudfördelar 

• Hanterar globala organisationer.  

• Inkluderar Supply Chain Management. 

• Dokumenthantering 

• Automatiserad planering och Infinit eller finit kapacitet. 

• Stödjer QC och QA funktionen. 

• Hantering av bi-produkter. 

• Shopfloor. 

• Används i valfri device. 
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Product Data Management 

Beredning av en produkt kan fördelas på flera 
personer/avdelningar och automatiseras med 
hjälp av workflow. Artikelns status visar var i 
livscykeln den befinner sig. I en koncern kan 
produkten ha olika karakteristiska och även 
inom bolag baserat på lagerställe. Ex. kan en 
produkt tillverkas på ett sätt på lagerställe 1 och 
på ett annat sätt på lagerställe 2. 
Dokumenthantering och instruktioner 
inkluderas i lösningen. 

• Revisionskontroll & Giltig till. 

• Struktur (B.o.M) eller recept. 

• Alternativa operationslistor. 

• Produktions-/Konstruktions-struktur. 

• Arbets-/Maskin-/Indirekta kostnader. 

• Finite och Infinit kapacitet. 

• Flera planeringsnivåer. 

• Batch och Serienummerhantering. 

• Hantering av bi-produkter. 

 

Dashboard 

NetSuite Supply Chain Management (SCM) 
har beräknat kommande behov enligt Era 
kriterier och tidshorisont. Kontinuerligt visar 
dashboarden (anslagstavlan) det dagliga arbetet 
med tillverkning som skall göras, vad som är på 
väg att bli försenat, prioriterade order, ej 
frisläppta tillverkningsorder, planering att 
påbörja, beläggning/utnyttjandegrad,  
order som bör flyttas, etcetera.  

• Proaktivt arbetssätt. 

• Uppföljning av statistik. 

• Produktionsnivåer 

• Global produktion. 

• Användarvänligt UI. 
 

 

 

Workorder Management 

NetSuite’s tillverkningsfunktionalitet kan 
konfigureras beroende på hur mycket kontroll 
och inflytande du vill ha över din produktions-
process. Förutom att använda arbetsordern som 
kontrolldokument, erbjuder NetSuite också 
möjligheten att arbeta i en miljö utan att 
arbetsorder för tillverkning enligt Lean.  
 
NetSuite’s avancerade tillverkningsmodul 
erbjuder möjligheten att tillverka i serier med 
automatiskt skapande av batchar, full 
spårbarhet, produktionskontroll och schema-
läggning enligt finite kapacitet. Planering kan 
ske på anställda, maskiner, produktionsgrupper 
och avdelningar 

• Spårbarhet 

• Automatisk nedbrytning i nivåer. 

• Dokumenthantering 

• QC och QA 

• Grafisk planering 

• Shopfloor 

• Hantering av bi-produkter. 
 

Engineering Change Order 

Önskar ni få kontroll på de olika ändringarna och 
revisionerna i produkten kan detta hanteras i 
NetSuite’s ”Engineering Change Order”. 
 
Funktionen spårar vad som är ändrat, av vem 
och vad det påverkar i strukturen/receptet 
respektive där det ingår. 
 
I kombination med att NetSuite tillhandahåller 
en full Audit Trail möjliggörs certifieringar och 
korrekt kvalitet.  
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Production Planning 

Produktionsplaneringen kan vara ett av de mer 
kritiska elementen när man driver en 
tillverkande industri, det är också väldigt vanligt 
att man använder externa lösningar på grund av 
komplexiteten. NetSuite´s avancerade schema-
läggningsmotor kan säkerställa tillgången till 
den mest lämpliga resursen, samtidigt som den 
genererar och handhar, en unik schema-
läggningskod som möjliggör avancerade 
planering baserat på attribut. Exempelvis kan 
automatisk planering ske från vitlackat till 
svartlackerat, samma plåttjocklek samkörs, 
temperaturer från högst till lägst, liknande 
ingredienser för att minimera rengöring, 
och så vidare. 

 
NetSuite hanterar även legoarbeten/under-
leverantörer och har möjlighet att ha olika 
operationslistor på samma artikel baserat på var 
produkten tillverkas. 

 
Manuell planering kan göras via körplaner eller 
Drag & Drop i ett grafiskt gränssnitt. 

Shopfloor - MES 

Tillverkningsinformation såsom körplaner, 
arbetsbeskrivningar, kontrolldokument och 
materialspecifikationer hanteras i NetSuite’s 
Shopfloor. Här rapporteras även start/stopp, 
avbrott, kassationer, orsakskoder och antal 
utplockat respektive färdigställt. NetSuite´s 
shopfloor säkerställer att nödvändig information 
presenteras för att handha tillverkningen 
respektive korrekta efterkalkyler baserat på 
återrapporterat. Shopfloor är designat för att 
användas i en Tablet (surfplatta) 

• Mobilt gränssnitt. 

• Dokumenthantering och instruktioner. 

• Kassations-/avbrottsorsaker. 

• Foton kan bifogas rapporteringen. 

• Bildar underlag för efterkalkyler. 

• NetSuite kan integreras med externa 
MES-lösningar som CAD, Maskiner, 
Lagerautomater med mera. 

• Hantering av bi-produkter. 
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Quality Control 

Att designa och tillverka en produkt av hög 
kvalitet sker inte av misstag, det kräves att hela 
företaget engagerar sig. NetSuite’s Quality 
Control har utformats för att hjälpa dig att 
leverera högsta kvalitet i dina produkter med 
minimal overhead. Definiera snabbt och enkelt 
de tester ni vill utföra, ställ in parametrar för att 
utvärdera resultat, tillämpa dessa på relevanta 
artiklar/material/ingredienser och operationer. 
Quality Control kan appliceras både på inköpta 
respektive tillverkade produkter, NetSuite 
kommer automatiskt att berätta vad du ska 
testa, samla resultaten med hjälp av workflow 
och se till att rätt funktion attesterar. 
 
Testdefinition är en huvudlista över tester och 
inspektioner som är definierade i förväg. Dessa 
anger vilken typ av inspektion / test som ska 
utföras, acceptabla gränser, inspektörens 
minimikvalifikationer och vilken typ / kategori / 
inspektionsmetod det gäller. Dessutom kan vi 
ange om kalibrering krävs där testet innebär att 
någon form av utrustning används. 
 
NetSuite tillhandahåller ett användarvänligt 
gränssnitt för att fånga kvalitetsresultaten. 
Surfplattor är att föredra då de är mobila och 
kan hanteras i renrum.  Efter utförda tester sätts 
status på batchar / serienumret och produkten 
kan placeras i karantän / ”stoppat lager” eller 
fortsätta i processen enligt kriterier.  
 

• Test och inspektionslistor kan hanteras 
centralt och sättas på respektive produkt 
operation där de skall utnyttjas. 

• Sätt kvalifikationer på den som skall 
utföra testet för att säkerställa kvaliteten 

• Automatiska påminnelser för tester kan 
hanteras baserat på era kriterier. 

• Workflow säkerställer nästa steg i 
processen respektive batch-status. 

 

 


