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ROU – ROTALAR

1- GENEL

1.1.Modülün İşleyişi 

CANIAS  –  Rota  bilgileri,  bir  üretim  veya  montaj  faaliyetinin 
tamamlanabilmesi için gerekli olan iş adımları ve bu adımları yapabilmek için 
gerek duyulan kaynakların sisteme tanımlanmış halidir.

Rota  bilgileri  ,  hangi  operasyonların  ,hangi  sırada,  hangi  araçlarla  ve 
hangi iş merkezlerinde yerine getirileceğine dair bilgileri kapsar. Ayrıca, her bir 
operasyonda hangi malzemelerin kullanılacağı da belirtilir.

Rota bilgileri, üretim iş emri yönetimi, makine ve personel kapasitesinin 
planlanması ve hesaplanması için temel bilgileri oluşturmaktadır.

Rota Bilgileri  Uygulaması kapsamında düşünülebilecek tüm işlevler beş 
ayrı grupta toplanabilir. Bunlar;

Destek tabloları: Rotaların oluşturulması aşamasında gerekli olan parametrik 
verilerin sisteme tanıtılması

Rota Oluşturma: Yeni rota bilgileri tanıtımı, mevcut bigiler üzerinde değişiklik, 
alternatif veya benzer rota bilgileri oluşturma, ve bu bilgilerin silinebilmesi gibi 
işlevleri  kapsar.  Bu  işlevler  yapılırken  ihtiyaç  duyulan  bilgilere  güncelleme 
penceresinin üst kısmında yer alan geçiş seçenekleri ve her bir bilgi alanına 
yerleştirilmiş  olan  “zoom”  fonksiyonu  yardımı  ile  erişilebilir  ve  buralardan 
gerekli bilgiler ilgili alana (elle girişe gerek kalmaksızın) taşınabilir.

İş  Merkezleri:  Rota  bilgileri  kapsamında  oluşturulan  operasyonların 
yürütüldüğü  iş  merkezleri,  bu  iş  merkezlerindeki  makine  ve  personel 
kapasiteleri,  bu  makine  ve  personelin  ücret/maliyet  tipleri  gerek  kapasite 
planlaması  gerekse  üretim  maliyetleri  açısından  çok  önemlidir.  Canias 
sisteminin rota bilgileri uygulaması kapsamında, bu iş merkezlerinin hesaplama 
ve planlamaya olanak sağlar şekilde oluşturulması işlemleri iş merkezleri işlevi 
altında toplanmıştır.

Maliyet  Merkezleri:  Maliyet  muhasebesi  faaliyetlerini  basitleştirmek  ve 
raporların izlenebilirliliğini kolaylaştırmak amacı ile, tesis çapında gerçekleşen, 
maliyet oluşturan tüm aktiviteleri başlatan, yürüten ve tamamlayan çeşitli  iş 
merkezleri az sayıda maliyet merkezi altında gruplanabilir. Muhasebeleştirme 
işi,  iş  merkezi  karmaşıklığına  inmeksizin  bu tanımlanan az sayıdaki  maliyet 
merkezleri yardımıyla kolaylaştırılabilir.

İş  Merkezi  Operasyonları:  Herhangi  bir  İş  Merkezinin  verimliliğini 
arttırabilmek  için  o  iş  merkezindeki  aktivitelerin  optimum  bir  şekilde 
planlanabilmeleri  gereklidir.  Bu  planlamanın  kolayca  yapılabilmesi  ise  o  iş 
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merkezinde yürütülebilen operasyonları görebilmek için bu fonksiyon kullanılır.

1.2.Genel Açıklamalar

1.2.1. Rotalar

Canias  rota  bilgileri  modülü,  normal  üretim,  tasarım,  planlama, 
maliyetlendirme  gibi  değişik  amaçlarla  rota  bilgileri  oluşturabilme  imkanı 
sağlamaktadır.  Bunun  yanında  alternatif  rota  bilgileri  de  tanımlama  imkanı 
mevcuttur. 

Benzer  malzemelerin  işlenmesinde  aynı  operasyon  dizisi  sıkça 
kullanılması durumlarında, bu operasyon dizileri referans malzemesinde ("*") 
standart  rota  olarak  kaydedilebilir  ve  bütün  benzer  malzemelerin  bu  rota 
bilgisini  kullanmaları  sağlanabilir.  Bu  referans  malzeme kullanımı  vasıtasıyla 
rota bilgilerinin hazırlanması son derece kolaylaşmaktadır. Ayrıca, bu referans 
malzemenin  standart  rota  bilgileri  üzerinde  yapılan  değişiklikler,  bu  rota 
bilgilerini kullanan bütün diğer malzemelere de yansıtılmış olur.

Bir parçanın işlenmesinde birden fazla değişik rota bilgileri  oluşturmak 
mümkündür. Bu durumda, oluşturulan her bir değişik rota bilgisine bir alternatif 
numarası atamak gerekir. Böylece örneğin belli parti büyüklükleri için alternatif 
rotalar oluşturulabilir.

Bir  rota  bilgisinin  sisteme  kaydedebilmesi  için  aşağıdaki  koşulların 
sağlanmış olması gereklidir:

*  Rota  bilgisi  oluşturulacak  olan  malzeme  malzeme  ana  kayıtlarında 
tanımlanmış olması gerekmektedir.(BAST03)

* Bir  operasyon için,  bu operasyonun yapılacağı  bir  iş  merkezi  tanımlanmış 
olması gerekmektedir.(ROUT02)

* Rota bilgisi  oluşturulacak malzemenin tipi  “üretilen” olmalıdır.  Ayrıca ürün 
ağacı ilişkilerinin de oluşturulmuş olmasına dikkat edilmelidir.(BOMT01)

Bir Rota Bilgisi, başlık bilgileri ve operasyonlardan oluşur. Operasyonlar 
değişik tesislerde yapılabilir.

1.2.2. İş Merkezleri

Rota Destek Tablolarına ilave olarak önemli  diğer  bir  temel  veri  de iş 
merkezleridir.  İş  Merkezi,  bir  iş  sürecinin  gerçekleştirildiği  yeri  ve kullandığı 
kaynakları belirlemekte kullanılır. İş Merkezi aynı zamanda maliyet ve kapasite 
hesaplamalarında da kullanılır.

Ayrıca, daha önceden oluşturulmuş olan bazı standart verilerin iş sürecine 
öneri  değeri  olarak aktarılmasını  mümkün kılmakta ve böylece veri  kaydına 
harcanacak zamanı önemli ölçüde azaltmaktadır.

Her bir iş merkezi bir maliyet merkezine bağlanmıştır. Diğer taraftan bir 
maliyet merkezi birden fazla iş merkezini kapsayabilir.
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2- iŞLEMLER
2.1.ROUT01 - Rotalar

Sistem içerisinde kayıtlı  olan rotalar,  rotalar ile ilgili  olarak tanımlanan 
kriterlere  göre  aranır.  Firma  kodu,  tesis  kodu,  rota  numarası,  malzeme 
numarası,  rotanın  sorumlusu,  ürün  ağacının  geçerli  olduğu  tarih,  alternatif 
numarası, kategori ve açıklama bilgileri arama kriterleri olarak kullanılır.

Hiçbir kriterin tanımlanmaması durumunda, “Dürbün” butonuna basılması 
ile birlikte sistemdeki tüm rotaların listesine ulaşılır. Bu ekrandaki ilgili kutulara 
(Firma, Tesis, Malzeme vs.) girip dürbün butonuna tıklayarak firma-tesisinizle 
ilgili  ve Rota no alanına girdiğiniz  kısa arama koduna uyan rotalar  ekranda 
listelenecektir. Ekranda yer alan yeni(artı), değiştir(kalem), göster,(göz) yazdır 
ve  malzeme operasyon verilerini  güncelle  gibi  düğmeler,  yapmak istediğiniz 
işlemi gerçekleştirmede size yardımcı olacaktır.

ROUT01 uygulaması çalıştırıldığında aşağıdaki ekran açılır.

Resim-1

Yeni  bir  rota  oluşturulurken,  artı  butonuna  basılarak,  rota  bilgileri 
oluşturulmak istenen malzeme kodu, bunu rotasına verilecek kod gibi anahtar 
bilgilerin girildiği rota oluşturma ekranına ulaşılır.  Bu ekranda gerekli  alanlar 
doldurulduktan  sonra  onaylama  butonuna  basılarak  rota  ile  ilgili  genel, 
açıklama ve operasyon bilgilerinin girilebildiği genel ekranına ulaşılır. Bu ekran 
değişiklik ve görüntüleme amacıyla kullanılan ekranla aynıdır.
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Resim-2

Bu  ekranda  firma,tesis  bilgileri  girildikten  sonra  rotanın  kategorisi 
tanımlanır. Malzemenin rotası ilk defa tanımlanıyor ise burası standart olarak 
tanımlanmalıdır. 

Resim-3

Büyütece bastığınız zaman IASROU003 destek tablosundan seçenekleri 
size  gösterir.  Standart  bir  rota  tanımlaması  için  “S”,  alternatif  bir  rota 
tanımlaması yapmak için “A”, varyantlı bir rota tanımlaması yapmak için “V” 
'nin  seçilmesi  gerekmektedir.  Kategori  seçildikten  sonra  alternatif  no 
yazılmalıdır.  Alternatif  no,  standart  bir  rota  için  “00”,  standart  rota  dışında 
tanımlanan alternatif rotalar için ise 01 ile 99 arasında bir numara verilmesi 
gerekir.  Hangi  malzeme için  rota  tanımı  yapılacak  ise  malzeme no  kısmına 
malzemenin kodu girilir. Büyüteç yardımı ile malzeme seçimi yapıldığı zaman 
rota no kısmına da malzeme kodunun geldiğini göreceksiniz. Geçerlilik tarihi bu 
malzemenin rotasının işlevselliğinin başladığı tarihtir. 

Referans  seçeneği  seçili  ise  bir  önceki  ekranda  seçilen  rota  bilgileri 
referans  alınarak  yeni  bir  rota  oluşturulabilir.  Malzeme  ilişkilerini  kopyala 
seçeneği seçeneği seçili  ise referans alınan rotanın malezeme ilişkileri aynen 
oluşturacağınız  rotaya  yansır.  Onaylama  butonuna  bastığınızda  operasyonlar 
sekmesine ulaşırsınız.

Resim-4
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Firma: Rotanın ilişkili olduğu firmanın kodudur.

Tesis: Rotanın ilişkili olduğu tesisin kodudur.

Alternatif No: Bu alana alternatif rota oluşturulacağı durumlarda 0’dan büyük 
değerler (01 ile 99 arası) girilir. Sadece alternatif numarasını değiştirerek farklı 
rotalar yaratılabilir.

Rota No: Rotayı özel olarak ifade eden numaradır. Benzer rota tanımlamaları 
dışında, malzeme numarası ile aynı olarak tanımlanır.

Malzeme  No: Rotası  tanımlanacak  malzemenin  numarasının  girilir.  Benzer 
tipte bir rota oluşturulmak isteniyorsa, Malzeme numarası alanına ‘*’ girilir.

Açıklama: Rotaya kısa açıklama girilir. Malzeme Ana Kayıtları’ndan malzeme 
ile girilmiş olan açıklama gelir.

Başlangıç: Rotanın geçerli  olduğu başlangıç tarihi girilir.  Geçerlilik başlangıç 
tarihi, rotanın oluşturulduğu tarih olarak bu alana yazılır.

Bitiş: Rotanın geçerli olduğu bitiş tarihi girilir. Geçerlilik bitiş tarihi sistemin son 
tarihi olarak bu alana yazılır. Eğer, rota statüsü tarih bazlı takip yapılmasına izin 
veriyorsa, rotanın değiştirildiği gün, değişimden önceki rotanın geçerlilik bitiş 
tarihi olarak atanır. Aynı zamanda, yeni rotanın da başlangıç tarihi olur.

Rota Tipi: Rotanın tipini gösterir.  Rotanın hangi amaçla kullanılacağını ifade 
eder.

Minimum Parti Miktarı: Rotanın geçerli olduğu üretim miktarının en küçük 
değerini ifade eder.

Maksimum Parti Miktarı : Rotanın geçerli olduğu üretim miktarının en büyük 
değerini ifade eder.

Resim-5

Birim: Parti  Miktarlarının  birimini  gösterir.  Malzemenin  stok  birimi  olup 
malzeme ana kayıtlarından gelir.
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Malzeme  operasyon  verilerini  güncelle: Bu  seçenek  işaretlenip  rota 
kaydedilirse  rotanın  ait  olduğu  malzemenin  malzeme  ana  kayıtları  üretim 
sayfasındaki alanlar(Kapasiteler, süreler vs.) hesaplanarak güncellenir.

Depo: Bu  rotanın  uygulanması  sonucu  ortaya  çıkan  mamül/yarımamül’ün 
koyulacağı depo.

Stok Yeri: Bu rotanın uygulanması sonucu ortaya çıkan mamül/yarımamül’ün 
koyulacağı depo konumu.

Kategori: Rota kategorisini gösterir. Değeri rota oluşturma ekranında girildiği 
için bu alan kapalı gelir.

Kullanım: Rotanın kullanılacağı bölüm girilir.

Üretim Sorumlusu: Rotanın tanımlanmasından sorumlu kişi girilir.

Statü: Rotanın statüsü girilir. Rota statüsü ile ilgili açıklama IASROU014 destek 
tablosunda belirtilmiştir.

Değişim  No: Rota  üzerinde  yapılmış  olan  en  son  değişiklik  sonucu  aldığı 
revizyon no.

Çizim No: Malzemenin çizim numarasını  gösterir.  Malzeme ana kayıtlarında 
tanımlı olan değer gelir.

Notlar: Rota ile ilgili uzun açıklama girilir.

Silindi? : Rota silindi statüsüne alınmış olur. Daha sonra silindi statüsündeki 
rotalar sistemden tamamen silinebilir.

Resim-6

Açıklama  sekmesinde  rota  ya  ait  dil'den  bağımsız  olarak  çoklu  dil 
seçeneği ile kısa ve uzun açıklamalar girilebilir.

Operasyon kopyala butonu ile sistemde var olan diğer rotalardan içinde 
bulunduğunuz  rotaya  operasyon  kopyalama  amacı  ile  kullanılır.  Butona 
basılınca  rota  operasyonlarının  listelendiği ekran  açılır.  Burada  ilgili  arama 
kriterleri girilerek arama yapılır ve ekrana listelenen operasyonlardan hangileri 
kopyalanmak isteniyorsa seçilerek onaylama butonuna basılırsa ekran otomotik 
olarak kapanır ve seçilen operasyonlar aynen kopyalanmış olur.(Resim-4)(1)
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Detay  düğmesi  ile  işaretlenen  operayon  için  operasyon  detayı  ekranı 
gösterilir. Yeni bir operasyon eklemek için klavyenizden insert tuşuna basılması 
gerekir bunun üzerine yeni bir satır eklenecektir. Bu yeni satır işaretlenince ve 
Detay  düğmesine  basılınca  ilgili  operasyona  bu  detay  ekranından  girilebilir.
(Resim-4)(2). Detay butonuna bastığınızda aşağıdaki gibi ekran açılacaktır.

Resim-7

2.1.1. Operasyon Detayı Genel Verileri

Operasyon: Operasyon kodu otomatik olarak, bir önceki kodun adım aralığı 
kadar arttırılması ile hesaplanır. Operasyon açıklaması girilir. Burada, daha önce 
tanımlanmış  olan  standart  operasyonlar  tablosundan  seçim  yapılır.  Seçim 
yapılırken,  aşağıda  belirtilecek  olan  tesis  ve  iş  merkezinde  tanımlı  olan 
operasyonlar listelenecektir.

Sıra No : Operasyonun rota içerisindeki sırası girilir.

Temel Miktar: Tanımlanacak olan sürelerin hangi miktar için geçerli  olduğu 
girilir.

Operasyonlar Arası Stok Katsayısı: Bu operasyona bir birim olarak giren bir 
malzemenin bir sonraki operasyona kaç birim olarak geçeceğini ifade eder. Yani 
bu katsayı 3 ise, bir birim 3 birim olarak çıkacaktır.

Tesis: Operasyonun tanımlı olduğu tesisi belirtir.
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İş Merkezi: Operasyonun tanımlı olduğu iş merkezi girilir.

Hazırlık: Hazırlık  aktivitesinin  tipi  girilir.  Bu  şekilde  operasyonlar  içerisinde 
maliyetleri farklı değişik hazırlık aktivitesi tipi tanımlama imkanı olmaktadır.

Standart Süre: Hazırlık aktivitesinin süreceği standart süre girilir.

Sabit Süre: Miktara bağlı olarak değişmeyen süre girilir.

Mola Süresi: Mola süresi girilir.

Makina : Makina aktivitesi girilir.

Standart Süre: Makina aktivitesinin değişken süresi girilir.

Sabit Süre: Makina aktivitesinin miktara bağlı olarak değişmeyen süresi girilir.

İşçilik: İşçilik aktivitesinin tipi girilir.

Standart  Süre: İşçilik  aktivitesinin  miktara  bağlı  olarak  değişen  standart 
süresi girilir.

Sabit Süre: İşçilik aktivitesinin sabit süresi girilir.

Standart  zaman  belirleme  tipi,  referans  ölçüm  numarası,  kalifikasyon, 
geçerlilik, ölçüm Sayısı, kontrol Notu gibi bilgiler firma tarafından takip ediliyor 
ise bu alanlara veri girişi yapılabilir, raporlama amaçlı veri alanlarıdır.

Aktivite:  Bu başlık altında, tanımlanan operasyonda yapılmakta olan üç adet 
aktivite tanımlanabilmektedir.

Değer: Bu başlık altına, tanımlanan ekstra aktivitelerin değişken süreleri girilir.

Birim: Girilen sürelerin zaman birimi girilir.

Sabit Süre: Tanımlanan aktivitelerin sabit süreleri girilir.

Operasyon Kontrol Tipi: Tanımlanan operasyonun fonksiyonlarını belirleyen 
ve IASROU005 destek tablosunda tanımlanan bir kontrol tipi girilir.

Standart Süre: Operasyonun hazırlık tipi girilir.

Hazırlık Grubu : Operasyonun hazırlık zaman grubu girilir. IASROU010 destek 
tablosunda tanımlanmıştır.

Hazırlık Tipi : Operasyonun hazırlık tipi girilir. IASROU004 destek tablosunda 
tanımlanmıştır.

Kapasite Grubu: Operasyonun yapıldığı iş merkezinin hangi kapasite grubu iş 
merkezine bağlı olduğu girilir. ROUT03 'de tanımlaması yapılır.
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Maliyet  Merkezi: Yapılan  aktivitelerin  maliyetlerinin  ilşkili  olduğu  maliyet 
merkezi girilir. BAST06 'da tanımlaması yapılmaktadır.

Ücret Grubu: İşçilik aktivitesini yapan işçilerin ücret grubu girilir.IASROU001 
destek tablosunda tanımlanmıştır.

Ücret Tipi: İşçilik aktivitesini yapan işçilerin ücret tipi girilir.IASROU002 destek 
tablosunda tanımlanmıştır.

Çalışma  Kartı  Sayısı: Bu  operasyonla  ilgili  olarak  kaç  adet  çalışma  kartı 
basılmasının istendiği girilir.

2.1.2. Aktiviteler

Resim-8

Burada, “Genel” sekmesinde tanımlanan aktivitelerin maliyetlendirmede 
göz önünde bulundurulup bulundurulmayacağı ve belirtilen standart sürelerin 
miktarla  değişip  değişmeyeceği  belirtilir.  Her  aktivite  için;  miktara  bağlı  ve 
maliyete ekle seçeneklerinden uygun olan işaretlenerek bu tanımlama yapılır.
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2.1.3. İşlem

Resim-9

Maximum  Bekleme  Süresi: Tanımlanan  operasyonun  iş  merkezi  önünde 
olabilecek maximum bekleme süresi girilir.

Minimum  Bekleme  Süresi: Tanımlanan  operasyonun  iş  merkezi  önünde 
olabilecek minimum bekleme süresi girilir.

Üstüste  Yükleme: Buranın  seçilmesi  durumunda,  operasyonların  üstüste 
yüklenebileceği  anlamına  gelmektedir.İstenildiğinde  veya  her  zaman  olarak 
detaylandırılmaktadır.  Yani,  bu  operasyondan  geçmiş  olan  bir  malzemenin 
hemen diğer operasyona başlaması sağlanabilmektedir.

Min. Yükleme Süresi: Bir sonraki operasyona geçişte, malzemelerin taşınma 
süresi ya da diğer operasyona başlayana kadar geçen süre girilir.

Min.  Taşıma Miktarı: Üstüste  yüklemenin  yapılabilmesi  için  minimum kaç 
adet malzemenin mevcut operasyonu tamamlamış olması gerektiği girilir.

Paralel  İşleme  : Paralel  işleme  yapılıp  yapılmayacağı  burası  işaretlenerek 
belirtilir. İstenildiğinde var veya her zaman var olarak detaylandırılmaktadır.

Makina  Sayısı: Mevcut  operasyonun  paralel  olarak  yapılabileceği  makina 
sayısı girilir.

Fason Operasyon: Operasyonun dışarıda fason olarak yapılması durumunda, 
fasona gönderilecek olan malzemenin kodu girilmektedir.

Teslim Süresi: Malzeme ana kayıtlarında tanımlanmış olan süre, malzemenin 
seçilmesi ile birlikte buraya gelmektedir.

Fiyat: Malzeme ana kayıtlarında, satınalma fiyatı olarak tanımlanmış birim fiyat 
otomatik olarak buraya gelmektedir.
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Birim: Gelen fiyatın tanımlı olduğu birim miktar buraya malzemenin seçimi ile 
birlikte gelmektedir.

Açıklama  sekmesinde  kısa  ve  uzun  olmak  üzere  farklı  dillerde  operasyon 
açıklaması sisteme girilebilir.

2.1.4. Araç Gereç

Resim-10

Operasyon  yapılırken  kullanılacak  olan  araç  ve  gereçler  girilir.  Burada 
tanımlanabilecek araç ve gereçler  IASROU015  tablosunda tanımlı bir eleman 
olabileceği gibi bir malzeme ya da iş merkezi de olabilmektedir.

Alet-Malz-İş  Mrk.  : Tanımlanan  araç  ya  da  gerecin  malzeme  mi  (2),  iş 
merkezi mi (3) ya da IASROU015 tablosunda tanımlı bir üretim kaynağı mı (1) 
olduğunu gösterir.

Alet No: Seçilen elemanın (malzeme, üretim kaynağı ya da iş merkezi) kodunu 
gösterir.

Miktar: Seçilen elemandan kaç adet kullanılacağı girilir.

Birim: Girilen miktarın birimi girilir.

Açıklama: Seçilen elemanın açıklaması buraya gelir.

Bu ekrandan hem tanımlı olan araç ve gereçler listelenmektedir hem de 
yeni  bir  araç-gereç eklenebilmektedir.  Yeni  bir  ekleme yapmak için,  “insert” 
tuşuna basılarak yeni bir  satır  eklenir.  Daha sonra ilgili  alana gidilerek bilgi 
girişi yapılır.

2.1.5. Malzeme

Malzeme ekranında iki bölüm yer alır;

Ürün Ağacı  Elemanları  bölümüne rotası  tanımlanan ürünün ürün ağacı 
sistem  tarafından  otomatik  olarak  getirilir.  Kullanıcı  rotanın  girilen 
operasyonunda  bu  malzemelerden  hangisi  ya  da  hangileri  işlem  görecekse 
mouse  yardımıyla  seçip  Ekle butonuna  basar.  Operasyona  ilave  edilen 
malzemeler  operasyon  malzemeleri  bölümünde  görüntülenir.  Daha  önce 
kaydedilen herhangi bir operasyona malzeme ilave edileceği zaman, yine aynı 
tuş kullanılır. Operasyondan herhangi bir malzemenin çıkartılması durumunda 
ise alt ekrandan malzeme seçilip Çıkar butonuna basılır. 
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Üst ekranda ilişki kurulan malzemeler  kırmızı  diğerleri  ise  mavi  renkte 
görülürler. Üst tablodaki bir malzeme tek bir operasyon ile ilişkilendirilebilir.

Resim-11

2.1.6. Tarihçe

Resim-12

Oluşturan: Operasyonu ilk  olarak tanımlayan kişi  sistem tarafından burada 
gösterilmektedir.

Tarih: Oluşturma tarihi tarih ve saat olarak görülmektedir.

Değiştiren  : Operasyonun  en  son  kim  tarafından  değişitirildiği 
kaydedilmektedir. 

Tarih:Operasyon üzerinde son olarak yapılan değişikliğin tarihi ve saati görülür.

2.1.7 Varyant Kodu

Varyant tanımlanmış operasyonlar için kod yazılımının yapıldığı ekrandır.

Resim-13
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2.1.8 Bakım

Resim-14

Bakımı  yapılacak  makina/ekipmanlar  için  bakım  planları  periyodik 
olabileceği gibi, o makinanın üretim  miktarına veya üretim süresine göre de 
belirlenebilir.  MNTT05  (Bakımı  Yapılacak Malzemeler)  uygulamasında,  bakımı 
yapılacak makina ve ekipmanlar için hangi iş merkezine bağlı oldukları bilgisi 
girilir.  İş  merkezindeki  bütün  makinaları  ekle  butonuna basılarak,  o  iş 
merkezinde tanımlanmış bütün makinalar “Bakım” sekmesine otomatik olarak 
eklenir.  Yeni  makinalar  elle  eklenebileceği  gibi,  otomatik  olarak  eklenen 
satırlardan,  bu  operasyonda  kullanılmayacağı  belli  olan  makinalar  silinerek 
çıkartılabilir.  Seçili  operasyon  satırının,  üretim  sırasında  bu  makina  için 
gerçekleştireceği  yıpranma oranı  sistem bazında  genel  olarak  belirlenen  bir 
oran aralığında girilir. İş bitiş onayları verildikten sonra,  MNTT01  uygulaması 
çalıştırılarak,  bu  iş  merkezinde  üretilen  toplam  miktarın,  bu  operasyonun 
“Bakım”  sekmesinde  girilen  yıpranma  payı  ile  çarpılarak,  makinada  oluşan 
toplam yıpranma miktarı bulunur. Bu değer, BAST03 malzeme ana kayıtlarında, 
makinalar  için  bakıma  girmesini  gerektiren  toplam  yıpranma  miktarı  ile 
kıyaslanarak,  bakım  planları  MNTT01  uygulaması  sonrası  otomatik  olarak 
oluşturulur.  MNT  (Bakım  Yönetimi)  dokümanlarından  daha  detaylı  bilgiye 
erişilebilir.

2.2.ROUT02 – İş Merkezleri

Resim-15

ROUT02 uygulamasını açtığınızda hiçbir arama kriteri girmeden dürbün 
butonuna bastığınızda sistem üzerinde tanımlı tüm iş merkezleri tanımlanabilir. 
İş  merkezleri  herbir  makine için ayrı  ayrı  tanımlanabileceği  gibi,  aynı işleve 
sahip makineleri tek bir iş merkezi olarak tanımlamak da mümkündür.

Yeni bir iş merkezi tanımlaması yapmak için artı butonuna bastığınızda iş 
merkezi oluşturma ekranı açılacaktır. (Resim-16)
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Resim-16

Firma ve tesis bilgileri girildikten sonra iş merkezi kodu ve tarih bilgisi 
(geçerlilik  başlangıç  tarihi)  girilir.  Yukarıdaki  ekranda  istenen  bilgileri  girip 
onaylama  butonuna  bastığınızda  karşınıza  iş  merkezi  ile  ilgili  bilgileri 
girebileceğiniz iş merkezleri genel ekranı gelir. (Resim-17)

2.2.1 Genel

Resim-17

İş merkezi genel verileri

Firma: İş merkezinin ait olduğu firma girilir.

Tesis: İş merkezinin ait olduğu tesis girilir.

İş Merkezi: İş merkezi adı (kodu) ve açıklaması girilir.
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Geçerlilik  Aralığı:  İş  merkezleri,  tarih  ekseninde  takip  edilmektedir. 
Dolayısıyla, tanımlı bir iş merkezi üzerinde bazı değişiklikler yapıldığı zaman, 
değişimden önceki ve sonraki iş merkezleri tarih ekseninde ayrı olarak takip 
edilmektedir. Böyle bir durumda, değiştirilen iş merkezinin geçerlilik başlangıç 
tarihi iş merkezinin tanımlandığı tarih ve geçerlilik tarihi de değiştirilme tarihi 
olacaktir. Değişmiş haliyle sistemde tutulan iş merkezi kaydında ise geçerlilik 
başlangıç tarihi değişikliğin yapıldığı tarih ve geçerlilik bitiş tarihi de sistemde 
tanımlı en son tarih olacaktır.

Takvim No: İş merkezinin çalışma takvimi, sistemde daha önce tanımlanmış 
olan takvimler arasından seçilir. Bu şekilde, iş merkezlerinde işe başlama ve 
bitiş zamanları ortaya çıkmış olmaktadır.

Takvimden Kopyala : Bu tuşa basılarak, seçilen çalışma takvimi bilgilerinin iş 
merkezi standart hafta kayıtlarına kopyalanması sağlanır.

Sil  : Silinmesi  istenen  iş  merkezleri  için  burası  işaretlenerek  iş  merkezi 
kaydedilir.  Daha  sonra  çalıştırılacak  veri  düzenleme uygulaması  ile  silinmek 
üzere  işaretlenmiş  iş  merkezleri  sistemden  silinecektir.  Silinmek  üzere 
işaretlenmiş  iş  merkezlerinin  kullanılmasına  sistem  tarafından  Müsaade 
edilmeyecektir.

Tarihçe takibi: Bu iş merkezi hakkında tarihçe tutulması isteniyorsa bu alan 
işaretlenir.

Kullanım Alanı: Destek  tabloları  arasında  tanımlanan  kullanım yerlerinden 
birisi seçilerek girilir. IASROU007 destek tablosunu kullanır.

İş Merkezi Tipi: Kullanıcı tarafından iş merkezlerini gruplayan bir harf girilir. 
IASROU020 destek tablosunu kullanır.

Kontrol  İstasyonu :  Raporlama amaçlı  kullanılmaktadır.  Etkin bir  kullanımı 
yoktur.

Maliyet Merkezi: İş merkezinin bağlı olduğu maliyet merkezi girilir. Bu eşleme 
sayesinde,  bu  iş  merkezinde  doğan  maliyetlerin  (örneğin  aktivite 
maliyetlerinin) ilgili maliyet merkezine akması sağlanacaktır.

Tedarikçi  No:  İş  merkezi  bozulduğu  takdirde  ya  da  iş  merkezinde  fazla 
kapasite  yükü bulunduğu zaman,  bu iş  merkezinde yapılan işlemlerin  fason 
olarak yaptırılabileceği tedarikçi kodu girilir.

Yerleşim: Varlığın yeri girilir. IASROU009 destek tablosunu kullanır.

Demirbaş: İş  merkezi  bir  makineden  oluşuyorsa  bu  makineye  verilen 
demirbaş numarası girilir.

Varlık  Sınıfı: Varlığın  sınıfı  girilir.  IAS  sisteminde  varlıklar  değişik  sınıflar, 
altında toplanmıştır. Buraya,iş merkezinin ait olduğu sınıf girilir.
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Sınıf Numarası: İş merkezinin ait olduğu sınıfın numarası girilir.

Sınıf  Elemanı: İş  merkezinin  bulunduğu  sınıf  içerisindeki  kalem  numarası 
girilir.

Üst İş Merkezi: Bu iş merkezinin bağlı olduğu üst iş merkezi girilir. Bu bilgi 
kapasite planlamasında kullanılan bir bilgidir. Yani, birden fazla iş merkezi bir 
üst  iş  merkezi  ile  ilişkilendirilerek  kapasite  planlamasının  üst  iş  merkezi  ile 
yapılması mümkün olmaktadır.

Sorumlu: İş  merkezinden sorumlu kişi  (ustabaşı)  girilir.  IASROU008 destek 
tablosunu kullanır.

Notlar: Bu iş merkezi ile ilgili herhangi bir açıklama girilebilir.

Darboğaz İş  Merkezi  :  Burasının  işaretlenmesi  iş  merkezinin  darboğaz  iş 
merkezi  olduğunu  belirler.  Bu  bilgi  daha  sonra  malzeme  ana  kayıtları, 
operasyon bilgilerinde bulunan darboğaz iş merkezi  alanının güncellenmesini 
sağlayacaktır. Bir malzemenin rotasında bulunan operasyonlardan, darboğaz iş 
merkezi  olarak  belirtilmiş  iş  merkezlerinde  yapılacak  olanlardan  en  uzun 
zamana sahip olan operasyonun yapılacağı iş merkezi buraya güncellenecektir. 
Yani, malzeme operasyon verilerindeki darboğaz iş merkezi alanına öncelikle 
“Rotalarda  Kullanılacak”  seçeneği  işaretli  olanlardan  birisi  yazılmaktadır.  Bir 
malzemenin rotasında bu seçeneği işaretlenmiş birden fazla iş merkezi olması 
durumunda  bunlardan  en  uzun  süreli  operasyonun  yapıldığı  iş  merkezi 
seçilecektir. Bu şekilde belirlenip malzeme operasyon verilerine kaydedilen bu 
bilgi  daha sonra kaba kapasite  planlamasında kullanılacaktır.  MRP (Malzeme 
İhtiyaç Planlaması) çalıştırıldıktan sonra yapılan kaba kapasite planlamasında 
bu şekilde seçilmiş olan darboğaz iş merkezlerinin kapasiteleri ayarlanmaktadır.

Onaylar  Zamana  Orantılı: Burası  işaretli  olan  iş  mekezlerinde  yapılan 
operasyonların  iş  bitiş  onayında süre girilmeyip  sadece miktar  girilmektedir. 
Sistem planlanan miktar ile onaylanan miktarı karşılaştırıp, onaylanan miktar 
oranında  aktivitelerin  onaylanan  sürelerini  hesaplamaktadır.  Yani,  her 
aktivitenin  planlanan  süresi,  onaylanan  miktar  oranı  kadar  onaylanmış 
varsayılmaktadır.

Tatiller Tanımlı : Girilen çalışma takviminin kopyalanması sonucu, takvimdeki 
bilgiler doğrultusunda oluşan bir statüdür. Seçilen çalışma takviminde tatiller 
tanımlanmış  ise  bu  seçenek  “Çalışma  takviminden  kopyala”  butonuna 
basıldığında işaretlenecektir.

Çalışma Saatleri Tanımlı : Girilen çalışma takviminin kopyalanması sonucu, 
takvimdeki  bilgiler  doğrultusunda  oluşan  bir  statüdür.  Seçilen  çalışma 
takviminde çalışma saatleri tanımlanmış ise bu seçenek “Çalışma takviminden 
kopyala” tuşuna basıldığında işaretlenecektir.
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2.2.2 Aktiviteler

Resim-18

Bir  iş  merkezinde  yapılan  operasyonlarla  ilgili,  default  olarak  gelecek 
aktiviteler ve başka bazı bilgiler tanımlanmaktadır. Bu çerçevede girilen bilgiler 
şunlardır;

Hazırlık Aktivite Tipi: Bu iş merkezinde yapılacak olan operasyonların hazırlık 
aktivitesi tipi girilir. IASROU011 destek tablosunu kullanır.

Makina Aktivite Tipi: Bu iş merkezinde yapılacak olan operasyonların makina 
aktivitesi tipi girilir.IASROU011 destek tablosunu kullanır.

İşçilik Aktivite Tipi: Bu iş merkezinde yapılacak olan operasyonların işçilik 
aktivitesi tipi girilir.IASROU011 destek tablosunu kullanır.

Ek  Aktivite  1: Operasyonlarda  kullanılabilecek  olan  ek  aktiviteler  varsa 
bunların tipi girilir.IASROU011 destek tablosunu kullanır.

Ek  Aktivite  2: Operasyonlarda  kullanılabilecek  olan  ek  aktiviteler  varsa 
bunların tipi girilir.IASROU011 destek tablosunu kullanır.

Ek  Aktivite  3: Operasyonlarda  kullanılabilecek  olan  ek  aktiviteler  varsa 
bunların tipi girilir.IASROU011 destek tablosunu kullanır.

Miktara Bağlı? : Bu seçeneği işaretli  olan aktivitelerin süresi miktara bağlı 
olarak değişmektedir. Yani, rotalarda belirli bir birim için girilen zaman miktara 
bağlı olarak katlanacaktır.

Maliyete Ekle? :Bu seçeneği işaretli olan aktiviteler maliyetlendirmede hesaba 
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katılır.

Operasyon Kontrol Tipi: Bu iş merkezinde yapılacak olan operasyonların bazı 
özelliklerinin kontrol edildiği bir operasyon kontrol tipi girilir. Operasyon kontrol 
tipleri IASROU005 destek tablosunda tanımlanmaktadır, operasyonun fason bir 
operasyon olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Hazırlık Zamanı Grubu: Bu iş merkezi için tanımlanan hazırlık aktivitesinin 
tipi girilir.IASROU010 destek tablosunu kullanır.

Çalışma Kartı Adedi: Bu iş merkezinde yapılacak operasyonlarda kaç adet işçi 
çalışacağı ve kaç adet çalışma kartı basılması istendiği girilir.

Ücret  Grubu: Bu  iş  merkezinde  çalışan  işgücünün  ücret  grubu 
girilir.IASROU001 destek tablosunu kullanır.

Ücret Tipi: Bu iş  merkezinde çalışan işgücünün ücret tipi  girilir.IASROU002 
destek tablosunu kullanır.

2.2.3 Kapasite

Resim-19

Makina  Temel  Kap.  Değeri: Kapasitenin  süre  olarak  ifade  edilmek 
istenmediği durumlarda kullanılır. Buraya bir değer ve birim girilerek iş merkezi 
makinalarının günlük kapasitesi o değer ve birim ile ifade edilmiş olur. Örneğin 
bir  iş  merkezi  makinalarının  günlük  işlem  kapasitesi  30  Kutu  olarak  ifade 
edilebilmektedir.

Başlama  Zamanı: Kapasitenin  zaman  olarak  ifade  edildiği  durumlarda, 
makinaların işe başlama zamanı girilir.

Bitiş Zamanı: Kapasitenin zaman olarak ifade edildiği durumlarda, makinaların 
iş bırakma zamanı girilir.
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Çalışma  Süresi: İş  başlama  ve  bitiş  zamanlarına  göre  çalışma  süresi 
"Güncelle" butonuna basılınca hesaplanır.

Vardiya Sayısı: Gün içerisindeki vardiya sayısı girilir.

Makina Sayısı: İş merkezindeki makina sayısı girilir.

Vardiya  Süresi: Çalışma  süresinin  vardiya  saysına  bölünmesi  ile 
hesaplanmaktadır.

Kapasite  Kullanım  Oranı: Kapasite  kullanım  oranı  girilerek  kullanılabilir 
kapasite hesaplanmaktadır.

Kullanılabilir Kapasite: Çalışma süresinin makina sayısı ve kapasite kullanım 
oranı ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.

İşçilik  Temel  Kapasite  Değeri: Kapasitenin  süre  olarak  ifade  edilmek 
istenmediği durumlarda kullanılır. Buraya bir değer ve birim girilerek iş merkezi 
işgücünün günlük kapasitesi o değer ve birim ile ifade edilmiş olur. Örneğin bir 
iş  merkezi  işgücünün  günlük  işlem  kapasitesi  30  Kutu  olarak  ifade 
edilebilmektedir.

Başlama  Zamanı: Kapasitenin  zaman  olarak  ifade  edildiği  durumlarda, 
işgücünün işe başlama zamanı girilir.

Bitiş Zamanı: Kapasitenin zaman olarak ifade edildiği durumlarda, işgücünün 
iş bırakma zamanı girilir.

Çalışma  Süresi: İş  başlama  ve  bitiş  zamanlarına  göre  çalışma  süresi 
"Güncelle" butonuna basılınca hesaplanır.

Vardiya Sayısı: İş gücünün kaç vardiya çalıştığı girilir.

Çalışan İşçi Sayısı: İş merkezinde çalışan işçi sayısı girilir.

Vardiya  Süresi: Çalışma  süresinin  vardiya  saysına  bölünmesi  ile 
hesaplanmaktadır.

Kapasite  Kullanım  Oranı: Kapasite  kullanım  oranı  girilerek  kullanılabilir 
kapasite hesaplanmaktadır.

Kullanılabilir  Kapasite: Çalışma  süresinin  işçi  sayısı  ve  kapasite  kullanım 
oranı ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.

İşçi  Çalışma Hızı: İşçilerin  standart  olarak  belirlenmiş  çalışma hızlarından 
yüzde olarak ne kadar daha hızlı çalıştıkları girilir.

Zaman Kaybı: İşçilerin standart olarak belirlenmiş çalışma süresinde yüzde 
olarak ne kadar zaman kaybı olduğu girilir.
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Prim  Maliyet  Faktörü: Bu  alan  çalışma  hızının  yüze  bölünmesi  şeklinde, 
“Güncelle”  tuşuna basılınca  otomatik  olarak  hesaplanır.  Hesaplanan bu  bilgi 
daha  sonra  maliyetlendirmenin  ve  çizelgelemenin  doğru  bir  şekilde 
yapılabilmesi için kullanılacaktır.

Alternatif İş Merkezi: Bu iş merkezinde yapılan operasyonların yapılabileceği 
alternatif iş merkezi girilir.

Sorumlu: İş merkezinden sorumlu planlamacı ya da planlama bölümü girilir.

Yerleşim  Grubu:İş  merkezleri  yerleşimlerine  göre  herhangi  bir  şekilde 
gruplanmak istendiğinde, buraya grubu belirten bir kod girilir.

Kapasite  Yükü  Hesabı  : Bu  seçeneğin  işaretlenip  işaretlenmemesi  bu  iş 
merkezi için kapasite yükü hesabı yapılıp yapılmayacağını belirler.

Makina  Kapasite  Yükü: Bu  iş  merkezinde  makinalar  üzerinde  doğacak  iş 
yükünün nasıl  hesaplanacağı girilir.  Hesaplama şekli  setup, işçilik ve makina 
zamanının aritmetik bir kombinasyonu şeklinde ifade edilir.

İşçilik Kapasite Yükü: Bu iş merkezinde işçiler üzerinde doğacak iş yükünün 
nasıl hesaplanacağı girilir. Hesaplama şekli setup, işçilik ve makina zamanının 
aritmetik bir kombinasyonu şeklinde ifade edilir.

Üretim Zamanı: Bu iş merkezi üzerinde doğacak işin ne kadarlık bir zaman 
alacağının hesaplama formülü girilir. Hesaplama şekli setup, işçilik ve makina 
zamanının  aritmetik  bir  kombinasyonu  şeklinde  ifade  edilir.  Burada  girilen 
formüller  doğrultsunda  bir  operasyonun  iş  merkezi  üzerinde  ne  kadarlık 
birzaman işgal edeceği hesaplanır ve bu bilgi iş emri çizelgelemesinde kullanılır.

Kuyrukta  Bekleme  Süresi: İş  merkezi  önünde  normal  olarak  yaşanan 
bekleme süresi girilir. 

Minimum  Kuyruk  Süresi: İş  merkezi  önünde,  işlenecek  malzemelerin 
minimum bekleme süresi girilir.

Bekleme Zamanı Birimi: Girilen sürelerin birimi girilir.

2.2.4 Standart Günler

Resim-20
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Kapasite  verilerini  güncelle butonu  ile  Kapasite sayfasında  girilen 
değerlere  göre  bu  tablodaki  bilgiler  güncellenir.  Güncelle butonu  ile  tablo 
üzerindeki toplam kapasite değerleri hesaplanır.

Detay butonuna basılarak girilen detay ekranından tanımlanan çalışma 
günleri  burada  listelenmektedir.  Bu  tanımlamanın  amacı,  haftanın  değişik 
günlerinde uygulanan değişik çalışma takvimlerinin tanımlanabilmesine imkan 
tanımaktır.

Resim-21

Haftanın Günü: ekrandaki tabloda tanımlamaların haftanın hangi günü için 
yapıldığı  girilir.  Bu  alana  1’den  7’ye  kadar  (haftanın  günleri)  bir  sayı 
girilebilmektedir.

Makina ve İşçilik İçin;

Makina/İşçilik  Temel  Kapasite  Değeri: Kapasitenin  süre  olarak  ifade 
edilmek istenmediği durumlarda kullanılır. Buraya bir değer ve birim girilerek iş 
merkezi  makinalarının/işçiliğin  günlük  kapasitesi  o  değer  ve  birim  ile  ifade 
edilmiş olur. Örneğin bir iş merkezi makinalarının günlük işlem kapasitesi 30 
Kutu olarak ifade edilebilmektedir.

Makina/İşçilik  Kapasite  Birimi: Yukarıda  ifade  edilen  kapasite  değerinin 
birimi girilir.

Başlama  Zamanı: Kapasitenin  zaman  olarak  ifade  edildiği  durumlarda, 
makinaların/işçiliğin işe başlama zamanı girilir.

Bitiş Zamanı: Kapasitenin zaman olarak ifade edildiği durumlarda, makinaların 
/işçiliğin iş bırakma zamanı girilir.

Çalışma Süresi: İş başlama ve bitiş zamanlarına göre çalışma süresi güncelle 
butonuna basılınca hesaplanır.

Kullanılabilir  Kapasite: Çalışma  süresinin  makina/işci  sayısı  ve  kapasite 
kullanım oranı ile çarpılması sonucu hesaplanmaktadır.
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Vardiya Sayısı : Makinaların/işçilerin kaç vardiya çalıştığı girilir.

Makina Sayısı : İş merkezinde haftanın o günü için kaç makina/işçi bulunacağı 
girilir.

Vardiya  Süresi: Çalışma  süresinin  vardiya  saysına  bölünmesi  ile 
hesaplanmaktadır.

Kapasite  Kullanım  Oranı: Kapasite  kullanım  oranı  girilerek  kullanılabilir 
kapasite hesaplanmaktadır.

2.2.5 Kapasite Grubu

Resim-22

İş merkezinin ait olduğu kapasite grubu tanımlanmaktadır.

Grup: Oluşturulan gruba verilen bir kod girilir.

Üst İş Merkezi: Kapasite grubu iş merkezinin adı (kodu) girilir.

Tip: Tanımlanan grubun makina mı yoksa personel mi olduğu girilir. Makinalar 
için “M” harfi kullanılırken Personel için “P” harfi girilir.

Faktör : İşin ne kadarının bir iş merkezine yükleneceği girilir.

2.2.6 İş Merkezi Sorumluları

Resim-23

Bir  iş  merkezine  birden  fazla  iş  merkezi  sorumlusu  atamak  gerektiği 
zaman  İş  merkezi  sorumluları  sekmesi  doldurulur.  IASROU008  Destek 
tablosundan kayıt seçilerek tablo doldurulur.
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2.3.ROUT07 – Toplu İş Merkezi Değiştirme

Resim-24

Bu  işlemde  rotalar  içerisindeki  iş  merkezlerinin  toplu  olarak 
güncellenmesi sağlanır. Değiştirilecek olan iş merkezi, iş merkezi arama kriteri 
kullanılarak  sorgulatılır.  Toplu  iş  merkezi  değiştir  butonuna  basılarak  yerine 
gelecek  olan  iş  merkezi  seçilir.  Kaydetme  butonuna  basıldığında  seçilen 
operasyonlarda  birinci  iş  merkezi  yerine  yeni  tanımlanan  iş  merkezi  önceki 
verileri ile birlikte (hazırlık süresi, Makine,işçilik süreleri vb.) güncellenir.

3- RAPORLAR
3.1.ROUT04 – İş merkezi Kullanım Yerleri

ROUT04 uygulaması çalıştırıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

Resim-25
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Belli  bir  iş  merkezi  için  tanımlanmış  olan tüm operasyonları  listeleyen 
ekrandır.  Firma,  Tesis,  ve  operasyonları  görülmek  istenen  iş  merkezi  kodu 
girildikten  sonra  dürbün  butonu  tıklanarak,  bu  iş  merkezi  ile  ilgili  tüm 
operasyonların ekrana gelmesi sağlanır.

3.2.ROUT05 – İş merkezi Kapasiteleri

Resim-26

İş  merkezinin  belirlenen  tarihler  arasındaki  kapasite  durumunu 
raporlayabileceğiniz  ekrandır.  Görüntülemek  istediğiniz  iş  merkezini  arama 
kriteri olarak giriniz ve arama butonuna basınız.

Kalem butonu ile iş merkezinin detayına ulaşabilir ve değişiklik yapabilirsiniz.

Resim-27

Kapasite tablosu butonuna bastığınızda iş merkezleri kapasite diyagramı 
ekranına ulaşırsınız.(Resim-28)

Resim-28
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Kapasite  tablosu  sekmesinde  görmek  istediğiniz  parametreleri 
işaretleyebilirsiniz.  Kapasite  yük  tanımlamalarını  değiştirebilirsiniz.  Görmek 
istediğiniz kapasite tipini ve hesaplama tipini belirleyip raporlamak istediğiniz 
gün  aralığını  giriniz.  Belirlenen  bu  değerler  girildikten  sonra  yeniden  çiz 
butonuna basıldığında sistem size o iş merkezindeki tarih bazlı olarak iş yükü 
ve  iş  gücü  oranlarını  ve  farkını  sunacaktır.  Bu  raporlamayı  alabilmek  için 
muhakkak  o  iş  merkezi  üzerinde  iş  olması  (iş  emirlerinin  bulunması) 
gerekmektedir. Kapasite grafiği sekmesini seçtiğiniz zaman sistem iş emirleri 
bazında size grafiksel olarak bir raporlama sunacaktır.

Resim-29
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4- DESTEK TABLOLARI

Resim-30

Yukarıda  görüldüğü  gibi  rota  modülünde  yirmi  adet  destek  tablosu 
tanımlanmış bulunmaktadır.

– IASROU001  :İş  gücünün  ücret  gruplarına  göre,  tesis  bazında 
gruplandırıldığı tablodur.

– IASROU002  :İş  güçlerinin  (örneğin:  temizlik,  montaj,  ustabaşı  gibi) 
İşlevsel  olarak,  gruplandığı  tablodur.  İstatistiksel  amaçlı  bir  gruplama 
olup tesis bazında değişik dillerde tanımlanabilmektedir. 

– IASROU003 :Tek karakterle rota kategorisinin kodu girilir.

– IASROU004 :Hazırlık  zamanlarının  tesis  bazında  ve  çeşitli  dillere  göre 
tanımlandığı yerdir.

– IASROU005  :Entegrasyon  içerisinde  değişik  işlevleri  olan  operasyon 
tiplerinin tanımlanabildiği yerdir.

– IASROU006  :Operasyonların  takibinden  sorumlu  üretim  sorumlularının 
tanımlandığı yerdir. Tanımlama tesis bazında yapılmaktadır.

– IASROU007  :İş  yerlerinin  belli  kriterlere  göre  gruplandırılmasını 
sağlamaktadır.  Buradaki  kullanım  daha  çok  kullanım  yerlerine  göre 
olmaktadır.

– IASROU008  :İş  merkezlerinin  kontrollerinden  sorumlu  olan  kişilerin 
girildiği yerdir.
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– IASROU009  :İş  merkezlerinin  gruplandırılması  amacıyla  mevcut  bir 
tablodur. Bu tabloda, iş merkezleri bulundukları departman veya bölüme 
göre gruplandırılmaktadır.

– IASROU010  :Hazırlık  zamanlarının  istenen  kriterlere  göre 
gruplandırılmasına imkan sağlayan bir tablodur. Bu tablo benzer hazırlık 
etkinliklerinin toplanmasını mümkün kılmaktadır. Kapasite ayarlamasında 
üretim planlarının sırasını da etkilemektedir. Aynı grup tipindeki hazırlıklar 
arka arkaya gelecek şekilde ayarlanmaktadır.

– IASROU011 :Aktivitelerin  gruplandırıldığı  ve  ilgili  maliyetlerin  girileceği 
hesap  numaralarıyla  ilişkilendirildiği  yerdir.  Burada  aktivite  birimi  de 
girilmektedir.

– IASROU012  :Rotaların  gruplandırıldığı  ve  ilgili  rota  bilgilerinin  çıktısını 
alma yolunun tanımlandığı tablodur.

– IASROU013  :Bu  tabloda  çizelgelemede  kullanılacak  formüller 
tanımlanmaktadır. Örneğin makine yükünün nasıl hesaplanacağı gibi.

– IASROU014  :Bu  tablo  operasyonların  kabul  edebileceği  durumların 
saklanmasında kullanılmaktadır. Bu tablo sayesinde operasyonların hangi 
amaçlarla kullanılabileceği kontrol edilmektedir.

– IASROU015  :Rota  operasyonlarında  kullanılabilecek  olan  araç  ve 
gereçlerin tanımlandığı tablodur.

– IASROU016  :İş  merkezi  bazında  tanımlı  olan  standart  operasyonları 
gösterir.

– IASROU017  :Tanımlı  malzeme  tipleri  ile  rota  kategorileri  arasında 
kurulmuş olan ilişkiyi gösterir.

– IASROU018 :Belirtilen firma ve tesis için plan tanımlama ve görüntüleme 
tablosudur. Rotaların operasyon detayındaki planlar sayfasında planlara 
ait dökümanlar var ise bu dökümanlar bu destek tablosundaki verilere 
göre saklanabilir ve daha sonra açılarak izlenebilir.

– IASROU019  :  Bir  önceki  destek  tablosunda  tanımlanan  planların 
detaylandırıldığı destek tablosudur.

– IASROU020 : İş merkezleri gruplama amaçlı tiplere ayrılabilir.
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