Material Requirement Planning
MRP er et automatisk planleggingssystem som hele
tiden overvåker, kalkulerer og foreslår hva, hvor mye og
når en vare eller materiell må produseres eller kjøpes
inn for at avtalte leveranser skal kunne gjennomføres
som planlagt.
MRP overvåker alle behov på varelinjer i kundeordrer,
hovedplan og i produksjonsordrer.
Overvåker alle nivåer i produktstruktur.
MRP tar utgangspunkt i toppnivået for en artikkel, bryter ned
artikkelens underliggende produktstruktur – og kartlegger
hvilke varer og kvantum som inngår på de underliggende
nivåer.
På alle nivåer blir kvantum fastlagt ved å kalkulere kvantum
pr. enhet med kvantum i nivået over.
Det tas også hensyn til tidspunktet når en leveranse eller en
produksjonsordre skal gjennomføres for å fastlegge når
materialet senest må være tilgjengelig.

Bestillingsmetoder.
MRP kan optimaliseres ytterligere ved å benytte en av
Bestillingsmetodene. Med en av disse vil MRP kunne
instrueres til å forbedre både kalkulasjonen og resultatet
ytterligere.
Eks. vil metoden ”Minste enhetskost” både beregne og
vurdere kapitalkostnadene ved å lagerføre kvantum opp mot
totalkost ved å utføre hver bestilling for å beregne det
økonomisk optimale kvantum sammen med tidspunkt når
bestillingen senest må utføres.
Andre metoder benyttes for å avrunde til nærmeste hele
pakning osv.
Listen over nettobehov benyttes i Mime Enterprise til å
generere innkjøpsforslag og produksjonsforslag.
MRP gir betydelig bedre sikkerhet i tillegg til redusert
administrasjon av materialbehov i alle ledd og sikrer at
leveransene kan gjennomføres som planlagt.
MRP er en egen prosess integrert i databasen noe som gir
høy ytelse.

Kartleggingen gjennom strukturen gir en total oversikt over
bruttobehov for de varer som blir berørt og inneholder en
komplett oversikt over hvilke material, nødvendig kvantum
og samt tidspunkt disse må produseres eller kjøpes inn for
at planlagte leveranser og produksjonsordrer skal kunne
gjennomføres som planlagt.

MRP er utviklet i Oracle PL/SQL og er implementert som
åpen kildekode i databasen.

Kartlegge beholdninger –hva som ventes inn fra innkjøp
og i fra egen produksjon.

En produksjonsbedrift som benytter Mime Enterprise
med MRP som planleggingsprosess står sterkere med
større frihet til å endre forutsetninger i leveranser og
samtidig beholde oversikten over hvilke konsekvenser
dette vil ha for både produksjon og innkjøp.

Når bruttobehovet er fastlagt for alle artikler, fortsetter MRP
med en kartlegging av lagerbeholdning for å beregne
eventuelle mankoer.
Deretter kartlegges produksjonsordrer og/eller
innkjøpsordrer for å avklare om varen eller materialet er
ventet inn i riktig kvantum og til riktig tidspunkt.
Netto materialbehov – sluttresultatet presentert som
innkjøpsforslag og/eller produksjonsforslag.
Hvis ikke noen ordrer er satt ut eller hvis planlagt tidspunkt
for levering er for sent i forhold til det tidspunkt det er behov
for materialet, vil MRP legge behovet ut i en liste over
nettobehov med kvantum og dato når vare eller materialet
må være på plass.
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MRP er en automatisk prosess som ikke krever noen
innvirkning fra bruker.

MRP er en av prosessene som gjør Mime Enterprise til
et intelligent forretningssystem.
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Kartlegging av behov fra simulering i Hovedplan, Kundeordrer, Produksjonsordrer,
Avanserte Bestillingsmetoder instruerer MRP til å beregne optimalt kvantum & tidspunkt.
o Ingen sammentrekning, Minste enhetskost, Minste totalkost
o Standardpakning, Svinn etc.
Presentasjon av resultater
Godkjente innkjøpsforslag legges inn i innkjøpsordre med et tastetrykk.
Godkjente produksjonsforslag konverteres til produksjonsordre med et tastetrykk.
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Mime Grunnmodul
Mime Produkt
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