
Veritum Produkcja (MES)

System wspomaga prace związane z technicznym przygotowaniem produkcji – opisem 
wyrobu, jego elementów składowych oraz technologii wykonania. Wspiera wyliczanie potrzeb 
materiałowych, emisję dokumentacji warsztatowej, wykonywanie kalkulacji na wyroby 
i zlecenia oraz sterowanie i rozliczanie produkcji.

Wzrost produktywności i stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Skrócenie czasu cyklów produkcyjnych.

Obniżenie kosztów produkcji.

Łatwiejsze śledzenie produkcji w toku, czasu i wydajności oraz przestojów.

Poprawa jakości produkcji.

Veritum 25 lat doświadczeń!

Kompleksowe rozwiązania dotyczące produkcji.
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Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!



Zlecenia i plan produkcji

Moduł umożliwia opisanie części obsługując kartoteki konstrukcyjne (części, wyroby, 
materiały, normy), technologiczne (stanowiska, kontrole jakości, kategorie prac, stawki, 
dodatki SWN) oraz materiałowe. Tworzone są zlecenia, które udostępnianie są do realizacji dla 
poszczególnych grup wykonawców. Dla tych zleceń tworzy się plany produkcji oraz prowadzi 
plany jakości. Moduł jest powiązany z gospodarką materiałową (magazyny) oraz sprzedażą, 
dając pełną informację o stanie realizacji zleceń.

Emisja dokumentacji i realizacja produkcji

Na podstawie zleceń oraz opisów części i wyrobów wyliczane są potrzeby materiałowe 
i zestawiane z aktualnymi stanami magazynowymi. Moduł umożliwia emisję kart obiegowych, 
kart pracy na zlecenia i pracowników oraz na bieżącą ocenę stanu realizacji zleceń. Możliwe 
jest śledzenie ilości przepracowanych godzin z podziałem na pracowników.

Procesy technologiczne

Moduł wspomaga przygotowanie procesów technologicznych z normami czasu wykonania, 
opisem operacji warunkowych i alternatywnych, obsługą narzędzi i przyrządów oraz 
określeniem metod kontroli jakości. Możliwe jest opracowanie kart technologicznych z różnym 
poziomem szczegółowości. 

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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Kalkulacje, cenniki i produkcja w toku

Po kalkulacja wstępnych przeprowadzane są kalkulacje wynikowe 
obejmujące rzeczywiste koszty wykorzystanych materiałów, 
robocizny i kooperacji zewnętrznej. Prowadzone są również cenniki 
wyrobów gotowych oraz kooperacji zewnętrznej. Funkcja wyliczania 
wartości robót w toku umożliwia bieżące (na dowolny dzień) ustalenie 
wartości materiałów i robocizny z podziałem na zlecenia.

Zbiorcze karty płacy

Karty pracy odnotować można indywidualnie lub wg normatywów 
w podziale na akordowe i dniówkowe. Oprócz oceny zaawansowania 
zlecenia, karty stanowią podstawę do ustalenia wynagrodzeń dla 
pracowników.

Budżetowanie robocizny wraz z realizacją

Moduł jest alternatywą i uproszczeniem poprzedniego punktu. 
Pozwala na ustalenie budżetu godzinowo-wartościowego bez 
potrzeby opracowywania procesów technologicznych. 


