
Proje Sistem sizlere Kanban Planlama 
Modülünü Sunuyor. Çekme tipi planlama, 
Toyota’nın planlama yöntemi olarak ta bilinen 
Kanban Planlama stoklarınızı azaltır ve sıfır stok 
hedefine doğru yol almanızı sağlar. Daha 
düşük stoklarla çalışmak fabrikanıza para 
kazandırır. Ayrıca alan ihtiyacınızı da azaltır. 

Proje Sistem size bu yöntemi ERP’nize ve varsa 
Depo yönetim sisteminize entegre olarak 
sunuyor. Ayrıca MES sistemini de üretim 
verimliliğinizi artırmanız için ek olarak sunuyor.

Kanban planlamayı Mamul Stoklarınızdan, 
Tempo sağlayıcı prosesinizden veya Heijunka 
Tablosundan tetikleyebilirsiniz. İstediğiniz ürün 
için tek bir prosese emir vermeniz yeterlidir. 
Daha sonra o proses bir öncekine, bir öncekine 
şeklinde tedarikçiye kadar uzanan kendi 
kendine bir planlama sistemine sahip olursunuz. 
   
Tabi ki Kanban sistemi sadece üretim 
emirlerinizi değil malzeme taşıma emirlerinizi 
otomatik olarak oluşturur. Bu da proseslerinizin 
malzeme yokluğu nedeniyle duraksamasını 
engeller. 

Sistem temel olarak depolar oluşturulmasına, 
bu depolarda hangi stoktan ne kadar 
bulunmasının tanımlanmasına ve bu depoda 
bu stok eksilirse bunun nasıl tedarik edileceğinin 
tanımlanmasına dayanır. Temel ayırım üreterek 
mi? başka bir depodan veya Tedarikçiden 
taşınarak mı (sipariş edilerek mi) bu eksilen stok 
yerine getirilecektir. 

Üretilerek yerine getirilecekse de iki yöntem 
bulunmaktadır. 1 Üretim Kanbanı: Eksilen miktar 
kadar tedarik etmek. 2 Sinyal Kanbanı: Bu 
depoda maksimum şu kadar bulunmalıdır, 
seviye şu kadara düşerse maksimuma kadar 
tamamlanacak bir emir oluşturulur. 

Projesis KP – Kanban Planning modülü ayrıca 
Kanban kartlarının bir bölümde sıralanması ve 
oradan operatörlerin kartları çekerek üretime 
başlamaları, bekleyen kartların sıralanması, kart 
miktarlarının ve seviyelerinin kolayca elektronik 
olarak değiştirilmesi fonksiyonlarını destekler. 

Tabi ki MES eklentisi sayesinde Hız, Duruş, Kalite 
kayıplarınızı online olarak mobil cihazlarınızdan 
izlemenizi, ısraflar hakkında otomatik olarak 
uyarılar almanızı ve bütün bu big datayı analiz 
etmenizi sağlayacak olanaklara kavuşursunuz. 
 

Projesis FC – Finite Capacity Planning – Sonlu 
Kapasite Planlama ve Çizelgeleme modülü 
sayesinde sizin istediğiniz takdirde Hibrit 
planlama yöntemleri kullanmanıza da olanak 
sağlar.

Kanban planlama fabrikanıza para kazandırır. 
Diğer yöntemlere göre de çok daha kolay 
planlama yapmanızı sağlar. 

Eğer planlamanızı daha iyi yapmak istiyorsanız 
bizi arayın.
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