12. harjutustund – laovarude planeerimine
Kava
Korduma kippuvad küsimused (KKK) eelmise tunni teemade kohta
Kauba laoseis
Vajadusepõhine kaubavarude täiendamine
o Koondplaneerimise mooduli (Master Planning) tutvustus
o Laovarude reeglid
o Koondplaani käivitamine
o Planeeritud tellimused
Iseseisev harjutus

KKK eelmise harjutustunni kohta (ost-müük)
Miks on minu ostutellimuse/müügitellimuse vormilt mõned veerud on "puudu" (võrreldes juhendiga)?
o NAV-is on võimalik vormidel vajalikud veerud kergesti lisada, mitte vajalikud ära peita ja vajadusel
veerud ümberpaigutada. Selleks on vaja teha klikkida parema hire nuppuga veeru nimele ja valida
“Show column”
See järel on võimalik valida mis veerud soovime kuvada vormi ridadel. Näiteks lisame

Juhul kui meil on soov muuta veeru asukoha tuleb valida seda veeru hiirega ja tõmmata soovitavale asukohale:
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Juhul kui on soov mõni veeru ära peita siis tuleb klikkida veeru nimele ja valida “Hide Column” .

Kuidas vormidelt andmeid otsida?
o Avage mõni loendiga vorm (nt. Order-Sales List, selleks avage Sales Order ja vajutage F5 nuppu)
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o

Aktiveerige väli, mille põhjal soovite otsida (nt. kauba nimetus Item Name).

o

Vajutage menüüst

p

See järel vajutage Apply ja vorm kuvab müügiloendi dokumentidest, mis sobivad antud tingimusega.

o

Filtri eemaldamiseks valige menüüst

Field Filter või vajutage F7 ja see järel sisestage filtri sisu.

(või Shift+Ctrl+F7).

Kuidas saan kauba arvele?
o Lühivastus: tuleb luua uus ostutellimus, seda lattu vastuvõtta ning konteerida dokumendi.
o Looge uus ostutellimus (Purchase-> Planning->Purchase Order)
o Päise loomisel valige meelepärane hankija Buy-from Vendor (PS: jälgige et
Vendor oleks õiges asukohaas, ehk seal kust soovite hiljem kauba müüa nt.
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Location on Kollane.)

o Sisestage tellimusele kaubad-kogused. Ärge unustage määramast hinda (kui ostuhind pole sisestatud
otse kaubakaardile)saiti (Unit cost) ning vahetage tellimuse Staatuse (Functions->Release).
o Käivitage päisefunktsioon Posting Fuctions->Create Warehouse Receive

Programm hoiatab et selleks töötaja peab olema määratud laotöötajaks:

Määrame oma kasutaja Kollane ladu laotöötajaks:
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o Nüüd saate luua uut Warehouse Receipt ja kauba.
vastuvõtta Posting->Post receipt
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o

Vastuvõetud tellimused saab vaadata ajalugu abil

o Füüsiline laoseis suureneb ostetud koguse võrra.
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o Kui arve on saabunud kliendilt siis sisestame
ostutellimusele hinna

o Ja konteerime arvet.
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Kuidas saan kaupa väljastada?
o Lühivastus: tuleb luua uus müügitellimus ning see saateleheks sisestada.
o Analoogiliselt eelnevale looge uus müügitellimus (Sales & Marketing->Order Processing -> Orders).
o Päise loomisel valige meelepärane klient (Sell to Customer No.) kes asub samas Kollane asukohas
ning tarneviis täidetakse automaatselt (Shipment method code).

•

Sisestage kaubad-kogused, määrake ka sait (Location) nt. Tühi ja muutke staatuse (Released)

o

Käivitage päisefunktsioon Functions->Create Warehouse Shipment Posting
parameeter Quantity:
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Packing Slip ja määrake

o

Konteerige Shipment dokumendi. Posting->Post Shipment
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p
q

Füüsiline laoseis väheneb müüdud koguse võrra.
Konteerige müügitellimuse arveteks
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Kust näen kauba laoseisu?
o Avage kauba kaardi (Warehouse->Planning&Execution->Item) ning otsige üles oma kaup.
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o

Valige Items->Item by Location noolele juures ja see avab kaubakannete kättesaadavuse vormi

Miks on minu kauba laoseis nii suur/väike - milliste tehingute tulemusena moodustub laoseis?
o

juures ja see avab kaubakannete loendi:

Vajutage noolele
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o

Loendis on näha kõik laoseisu mõjutavad tehingud, mis kaubaga on üldse tehtud:
Veerus Quantity on näha liikunud kogus: negatiivsega väljaminek (müük), positiivsega sissetulek
(ost).

Navigate nuppu abil võimalik avada kandega seotud algdokumendid -

o

Vihje: vastava dokumendi avamiseks vajutage nuppule Show.
Kannete (Item Ledger Entries) vorm on suur abimees edaspidi, kui hakkame seadistama automaatset
kauba sisseostu / tootmist, et vajadusel jälitada, mis tehinguid on süsteem parasjagu loonud.
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Kauba laoseis
Laoarvestuses on kahte liiki laosaldod (e. laojäägid): füüsilised ja virtuaalsed.
Füüsiline laosaldo näitab kaupa, mis reaalselt laos riiulitel olemas on ning mida saab klientidele tellimustega väljastada.
Virtuaalse laojäägi abil saame hallata klientide ettetellimusi (kaup füüsiliselt ei ole veel kohale jõudnud või tootmine pole
lõppenud) ning tulevikku planeeritud kauba sisseostmist või tootmist. On ilmne, et füüsiline laosaldo ei tohiks kunagi olla
negatiivne. Virtuaalne negatiivne laosaldo kajastab nõudlust, millele on kate ostude või toodangu näol veel leidmata.
Laoseisu vaatamiseks kasutame juba tuttavat vormi Item Availability by… (vt. eelmine peatükk).
Näitena vaatame kauba 147357_DP laoseisu (Warehouse->Planning&Execution->Item), kaubakaardilt Item->Item
Availabilty by..).

Avame kaubakaardilt Item Ledger Entries

Joonis
On näha, et kaupa on laos kahe laodimensiooni lõikes - konkreetset eset on olemas mitmes konfiguratsioonis (tühi ja
Kollane). Laoseisu vorm kuvab kõik laodimensioonide kombinatsioonid, kus kaupa üleüldse leidub / millega on tehinguid
tehtud. Kui kaupa on ostetud/müüdud ainult ühest laost (eelmise HT näide: Location=tühi), siis kuvab loend ühte rida.
Konkreetse laodimensiooni (nt. Location Kollane) üksikasjade vaatamiseks liigume vahekaardile Item->Item by
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Location ja vajutame noolele location kõrval

Item Card Vorm kuvab järgmisi numbreid:
Inventory on füüsiline laoseis, mida saab riiulis "katsuma minna" - see kaup on reaalselt laos olemas
Qty.on Purch. Order näitab kui palju kaupa asub ostutellimuste peal
Qty on Prod. Order näitab kui palju kaupa asub tootmis tellimuste peal
Qty on Sales. Order näitab kui palju kaupa asub müügi tellimuste peal
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Vajadusepõhine kaubavarude täiendamine
ERP süsteemi üks funktsioone on vajaduste planeerimine vastavalt kaubavajadusele. Üheks planeerimise
rakenduskohaks on automaatne kaupade sisseost, kus süsteem jälgib kaupade laovaru ning moodustab vastavalt
müügitellimustele ja laotäiendusreeglitele automaatselt ostutellimused.
NAV 2009-s asub planeerija vormil Requistions Worksheets (Koondplaneerimine), mille ülesandeks on perioodiliselt üle
vaadata laoseisu puudujäägid ning sõltuvalt reeglitest moodustada uusi varumistellimusi (ostu-, tootmistellimuste või
laoliikumiste näol). Planeerija arvestab:
Koguseid, mis on vajalikud, et lõpetada hetkel pooleliolevat tootmist.
Koguseid, mis on laos hetkel olemas (saadaval)
Vajadusi (mis tuleb toota, sisse osta, et rahuldada müügitellimusi ning luua minimaalne ohutusvaru).
NAV vajaduste planeerimise moodul koosneb kahest osast:
Reguisition Worksheets planning arvutab müügi kaupade netovajaduse e. koguse, mis on vajalik igapäevaseks
tellimuste täitmiseks. Netovajadus põhineb reaalsetel tellimustel või prognoosil.
Planning Worksheets arvutab tootmis ja müügi kaupade netovajaduse e. koguse, mis on vajalik igapäevaseks
tellimuste täitmiseks. Netovajadus põhineb reaalsetel tellimustel või prognoosil.
müügiprognoosidel.
Käesolevas harjutuses kasutame müügi netovajadustel (reaalsetel tellimustel) põhinevat planeerimist
Planeerija kasutamiseks tuleb teha läbi järgmised sammud:
Seadistada kaupadele netovajaduste e. laovarude reeglid (Warehouse->Planning&Execution->Item),
kaubakaardilt Item->Replenishment Tab-il Replenishment system Purchase or Production setup parameters.
Purchase: Replenishement system Prod.Order; Manufacturing Policy, Routing No., Production BOM No.,
Rounding Precision, Flushing method (used for material consumption manual or automatic setup), Scrap%, Lot
Size
Seadistada kaupadele planeerimise reeglid (Warehouse->Planning&Execution->Item), kaubakaardilt Item>Replenishment Tab-il Plannin: Reordering policy, Reserve (if needed booking of items), Order Tracking Policy,
Critical (in needed). Tegemist on ühekordse tegevusega, mis kuulub tavaliselt kauba seaditamise juurde.
Laovaru reegel on tüüpiliselt kujul "kui laoseis langeb alla X tk, täienda laovaru koguseni Y" või "garanteeri
laovaru vähemalt Z tk". Vajadusel saab sisestada ka ühekordseid laovarude reegleid (kampaania vm.
katmiseks).
Other parameters depend on selected Reordering Policy:
No Policy: Safety Lead time (Additional time to protect against of the delivery delay)
Fixed reorder Qty (To setup the parameters if the quantity of the orders or the time between orders should be
fixed)
Maximum Qty (To setup the parameters to create the orders with max defined quantity when needed)
Order (To setup the parameters to create the orders with quantity exactly requested by customers)
Lot-for-Lot(To setup the parameters to create the orders in batches)
o
Käivitada perioodilise tööna koondplaani arvutamine, mis loob planeeritud tellimused (Purchase->Planning>Re.Worksheet) või Recurring Req.Worsheet korduva planeerimise puhul.
o Tegemist on interaktiivse protsessiga (kasutaja seistab vajalikud parameetrid), mis arvutab määratud
kaupade jaoks välja netovajadused ning vastavalt vajadusele loob uued planeeritud tellimused.
Kinnitada planeeritud tellimused, mis loob vastava tegevuse sõltuvalt kauba iseloomust (Functions->Carry
Out Action Message).
o Koondplaneerija loodud tellimused peab inimene (tüüpiliselt ostu- või tootmise korraldamise eest
vastutav isik) üle vaatama ning kinnitama (Firm).
o Pärast kinnitamist loob NAV sõltuvalt kauba tüübist ostutellimuse (kui kaubal on seadistatud “Purchase” ja
defineeritud hankija ning seda ei ole võimalik ise toota) või tootmistellimuse (kui kaubal on seadistatud
"Production Order" PS: seleks tuleb kasutada Planning Worksheets žurnaali).
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Laovarude reegli seadistamine
Laovarude reegleid määratakse kaubakaardil ((Warehouse->Planning&Execution->Item), valida konkreetne kaup).
H: Looge eelnevalt kaup 000679KLAV (kasutage oma matrikli numrit) (Description: "Klaviatuur ABCpaigutusega"; Base Unit of Measure: TK; Costing Method:= FIFO, Gen. Prod. Posting Group:=JAEMÜÜK, Gen. VAT
Posting Group:=KM25, Inventory Posting Group:=EDASIMÜÜK

Seadistame kaubakaardil laovarude reeglid:
Parameeter Replenishement System näitab, et kaubavajaduste rahuldamiseks tuleb kasutada
koondplaneerimist.

Reordering policy võimaldab kasutada erinevaid laovarude täiendamise meetodeid (min/max,
vajadusepõhine vm).
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.
H: määrame kauba Reordering Policy Maximum Qty "10", mis sisaldab reeglit "täienda laovaru koguseni 10
kui laos on vähem kui 5 ühikut, ning min (miinimumvajadus) = 5.

Palun kontrollige, et kaubal oleks defineeritud hankija (kaubakaardil Replenishment Tab -> Vendor), vastasel korral ei
oska planeerija kaupa kelleltki osta.
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Planeerija käivitamine
Käesolevas aines käivitame planeerijat osutellimuste loomiseks ja täidame vastavad parameetrid käsitsi, et meil oleks
parem ülevaade, mida süsteem teeb. Planeerija käivitamine on lihtne - avage Purchase->Planning->Re.Worksheet

ning määrake tooted plaani arvutamiseks.
NB! Soovitav on planeerijat käivitada valitud kaubade kohta. Kõikide oma kaupade netovajaduste arvutamiseks
aitab taas tärniga avaldis, nt. *000679* Praeguses tagasihoidlike parameetritega õppeserveris kestab kõikide
toodete-kaupade netovajaduste planeerimine 3-4 minutit. Toodet saab määrata nupust Select ning sisestades
kaubakoodi.

Plaaneerimise perioodi ja vajadusel kasutage prognoosi:
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Planeeritud tellimuste kinnitamine
Kui kauba laoseis ei vasta laovarude reeglitele, genereerib planeerija (eelmises sammus) uue planeeritud tellimuse.
Planeeritud tellimusi näeb vormil: Req. Worksheet
Vaikimisiseades eeldab NAV , et ostu/tootmist korraldav isik vaatab planeeritud tellimuse üle, kes vajadusel korrigeerib
koguseid või kuupäevi ning kinnitab selle. Ostutellimuse loomiseks tuleb eelnevalt genereeritud plaan kinnitada.
Avage vormilt Req. Worksheet->Functions->Carry Out Action Message
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Avanenud vormil on kõik planeerija poolt pakutud varumistellimused.
o Vormilt on näha kaubakood No. kogus Quantity ning viis, kuidas NAV planeerija kavatseb laovaru
suurendada Action Message New . Ikoonike
tähistab varumist ostutellimuse abil (kaup tellitakse

näitab, et kaupa on võimalik ise valmistada tootmismooduli abil.
hankijalt),
Tootmismoodulit vaatleme järgmistel tundidel.
Otsige Planned Orders vormilt üles oma kaup (nt. 000679klav).
o

Vajadusel: kasutage paremal ülaservas asuvat filtrit

Item Number järgi.

Kui planeeritud tellimus on leitud, vajadusel tehke see aktiivseks
>Carry Out Action Message.

ning kinnitage nupust Funktions-

Pärast kinnitamist loob NAV uue ostutellimuse ning planeeritud ostutellimus kustutatakse (peaks
ekraanivormilt kaduma).

Vastloodud ostutellimuse leidmiseks tuleb avada Purchase-> Order Processing->Orders ning otsida sealt
vastava hankija tellimusi.
o Vihje: kui Te ei leia ostutellimust, avage kaubakaart (Warehouse->Planning&Execution->Item),
Kaubakaardil välja Qty. on Purch Order noole abil
lihtne tellimus üles otsida.
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on

KKK koondplaneerimise kohta
Miks planeerija ei loonud ühtegi ostutellimust, kuigi laoseisu järgi on vajadus olemas (Total Inventory on väiksem
miinimumvaru nõudest)?
o Kontrollige, kas kaubal on täienduse ja laovarude reeglid korrektselt seadistatud. (Replenishment ja
Planning Tab-id).
Unustasin kaubal seadistada hankija ning planeeritud ostutellimust ei saa kinnitada (Carry Out Action Message).
o Kustutage planeeritud ostutellimus: Delete või F4.
o Seadistage kaubakaardil hankija (Vendor).
o Käivitage uuesti koondplaneerija Purchase->Planning->Re.Worksheet
Ülesanne
Koostage äsjaloodud tootele kaks müügipakkumist (Sales->Order Processing->Quotes):
Pakkumine #1 - kogus 2tk, tarnetähtaeg 26.11.2014.
Pakkumine #2 - kogus 10tk tähtajaks 30.11.2014 ning 2tk tähtajaks 27.11.2014.
Tarnetähtaega saab määrata ridadel (vahekaart Shiping, väli /Shipmet Date)
Kinnitage pakkumised ühekaupa (müügipakkumise vormil kasutades Nuppu Make Order , mille peale NAV peaks
looma müügitellimuse).
Käivitage iga pakkumise vahel koondplaneerija (oma loodud tootele) ning kontrollige, kas NAV loob planeeritud
ostutellimuse(d).
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