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Undvik 
överbeläggning
och styr
produktionen

Material- och produktionsstyrning används för att planera, kal-
kylera, styra och följa upp produktionen. Bygg upp produkter av 
material, halvfabrikat och operationer. Se hur framtida kapacitet 
och beläggning varierar vecka för vecka.

Produktionsberedning
Produkterna byggs upp i strukturer bestående av material, halv-
fabrikat och operationer. Halvfabrikaten kan i sin tur skapas på 
samma sätt. Strukturerna kan byggas upp i flera nivåer. Som ett 
hjälpmedel finns Ingår-i-analys med utbytesmöjlighet.

Kalkylering
Produktkalkylering kan göras med utgångspunkt från de ingåen-
de komponenternas kostnad och genom att ange ett procentpå-
slag som kan vara olika för material och operationer. Hänsyn tas 
till ställtider. Produktens pris kan uppdateras från kalkylen.

Planering/Produktionsdokument
Tillverkningsorder(TO) planeras in med startvecka/dag och färdig-
vecka/dag. Kundorder kan automatiskt skapa TO. Maskin- och 
operationsgrupper används för resursplanering som kan presen-
teras grafiskt. Via tillverkningstyper styr man vilka av ett tiotal 
olika produktionsdokument man vill använda. Saldoprognoser 

MPL/MPS

513 Planera TO

570 Produkter520 Materialplanering

kan tas ut för behovsanalys och leveransplanering med presenta-
tion i upp till 30 st perioder om valfria tidsintervall. Statushante-
ringen gör det lätt att följa en TO i tillverkningen.
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Liksom resten av Pyramid Business Studio kan funktionaliteten 
i Pyramid MPL/MPS byggas på i takt att verksamheten och dess 
behov växer.

Då Pyramid MPL/MPS tillhör grundmodulerna krävs inget annat än 
en grundlicens för Pyramid.

Nöjda kunders röster:

Återförsäljare:Återförsäljare:

Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utveck-

lats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det 

smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets 

alla anställda.  Pyramid Business Studio fungerar lika en-

kelt och säkert för den daglige användaren som för den 

sporadiske informationshämtaren i små och medelstora 

företag. Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätt-

hanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som 

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och 

e-handel. För mer information om Pyramid och var du 

hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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Rapportering
Reservering respektive förrådsuttag kan göras antingen manuellt 
eller automatiskt. Delrapporteringar kan göras under tillverk-
ningens gång. Har ett mindre antal tillverkats än planerat, kan 
återstående material återföras. Även material och operationer 
som inte finns med i strukturen kan rapporteras och kommer då 
med i efterkalkylen. Tillkommande kostnader från leverantörer 
kan också påföras.

Pyramid MPL/MPS - för vem?
Funktionaliteten är av intresse för tillverkande företag inom såväl 
produktion, bearbetning och montering etc. 

Möjligheten att skräddarsy systemet och modulen gör att Pyramid 
MPL/MPS kan lämpa sig för en mängd olika produktionsflöden 
med väldigt specifika och avancerade krav.

”Flerlagermodulen, MPS-systemet och tidrapporte-
ringen är till stor hjälp i vår dagliga produktion”


