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Smart Planner, software
Made in Romania
I-Team, firm` de consultan]` pentru industria de confec]ii, [i Wap&Web Professional,
o companie de dezvoltare de software, au lansat un produs destinat managerilor din industria
textil` [i de confec]ii
`zvan Ionele, I-Team: „În cadrul activit`]ii mele de trainer [i consultant, am ajuns s` cunosc bine problematica fiec`rei pozi]ii din middle
[i top management. În fiecare din ipostazele \n care m-am transpus, mi-am pus \ntrebarea: de ce am eu nevoie? Smart Planner
e gândit tocmai din acest punct de vedere:
s` fie un instrument managerial, care s` dea
o viziune general` cu privire la mersul afacerii - On-time [i Multi-user.“
Smart Planner este destinat planific`rii
[i urm`ririi produc]iei, aprovizion`rii cu
materii prime, controlului stocurilor, gestion`rii materiilor prime auxiliare [i a produselor finite. Face alocarea automat` a materiilor prime la orderele existente, warehousing [i logistic`, engineering (fi[e
tehnice, opera]ii [i timpi de execu]ie, balans`ri de unit`]i de produc]ie), costuri modele/ordere, [i realizeaz` proiec]ii ale cashflow-ul \n func]ie de planificarea din produc]ie [i livr`rile prev`zute.

R

Cum func]ioneaz` Smart Planner?
R`zvan Ionele explic`: „Smart Planner
nu este un software de cod cu bare, ci urm`re[te un order, cu tot ceea ce implic` – materii prime, stocuri, produc]ie, cash-flow.
Datorit` acestui fapt, dup` implementare,
costurile \n exploatare sunt practic zero, nefiind nevoie de coduri cu bare, adic` consumabile. Nefiind scris \n limbaj de cod cu
bar`, [i pre]ul este extrem de competitiv.
Orice companie [i-l poate permite, pentru c`
promov`m o politic` de cump`rare [i una de
\nchiriere a softului. Ne gândim [i la leasing, ca op]iune de viitor.“
Domeniul de aplicabilitate este foarte
larg. Produsul este destinat \ntregii industrii
textile – de la filatur` la sourcing [i logistic`. „Practic, orice domeniu \n care exist`

produc]ie, care are comenzi, consumuri,
planificarea unei date de livrare, \l poate
folosi. Un modul \n soft gestioneaz` aprovizionarea – pe zile, pe articole, pe valoare, \n
func]ie de s`pt`mâna de produc]ie – clientul
[tie exact \n fiecare moment ce anume are
de adus \n depozit. Avantajul e mare: nu creezi stocuri inutile, [tii exact cât vei pl`ti,
pentru c` [tii de cât ai nevoie, nu-]i imobilizezi bani \n marf`. Automat po]i face grupaje din punct de vedere logistic, [i
aprovizionezi \ntr-o anumit` zon`, \n
func]ie de necesarul t`u.“

Simul`ri ale viitorului
Smart Planner d` o viziune de ansamblu asupra afacerii, dar decizia o ia managerul. Cu ajutorul acestei aplica]ii, care ia
ca reper realitate din momentul respectiv,
utilizatorul e capabil s` simuleze dezvoltarea viitoare a proiectului pe mai multe
paliere.
Dac` proiec]ia viitorului, a[a cum este
ea ar`tat` în Smart Planner, este realizabil` din punctul de vedere al managerului,
atunci urm`re[te proiectul în curs, f`r`
modific`ri. Dac` consider` c` acea proiec]ie
a viitorului nu poate fi realizat`, atunci are
posibilitatea modific`rii procesului de produc]ie, adic` a ordinii comenzilor,
cantit`]ilor produse pe s`pt`mâni, pe linii de
produc]ie, astfel \ncât s` „creeze“ un alt viitor.
Modulul financiar de evaluare a costurilor de produc]ie d` posibilitatea de
urm`rire a fluxurilor de plat` [i de \ncasare.
Astfel, în cazul planific`rii produc]iei,
managerul poate previziona în Smart
Planner costurile pe mai multe luni \n avans.
Pe baza datelor de livrare, dup` introducerea variabilei de termen de plat`, el ob]ine
[i o previzionare a \ncas`rilor. Suprapuse,
aceste rapoarte dau cashflow-ul
firmei. Dac` previzionarea indic` o
perioad` critic`, cu încas`ri mai mici
decât pl`]ile, managerul poate programa \n produc]ie clien]i sau articole
pentru care a negociat un termen de
plat` mai strâns.

Program flexibil [i
configurabil
Modulului Smart Planner i se
vor ad`uga module auxiliare:
• SmartFix – \ntre]inerea echi-
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pamentelor din industria textil` (planificarea reviziilor tehnice, costuri pentru piese
de schimb, controlul activit`]ii de \ntre]inere a utilajelor, costurile de
\ntre]inere).
• SmartKO – optimizarea croirii,
modul care leag` l`]imea util` a balo]ilor de
materie prim` de l`]imea \ncadr`rilor executate [i care optimizeaz` consumul real de
material prin alocarea automat` a balo]ilor
la anumite \ncadr`ri.
• SmartQA – modul de Quality
Assurance – care este destinat departamentului de calitate [i asigur` platforma de
lucru pentru efectuarea testelor (sp`lare,
vopsire, coasere, imprimare, shrinkage, calcare, etc), \nregistreaz` subcalitatea rezultat` [i genereaz` rapoarte, audit al comenzilor etc.
• SmartHistory – modul de arhivare a
datelor, care permite analiza trecutului unei
companii \n vederea stabilirii strategiilor de
costuri, investi]ii, planului de afaceri.

Smart Planner este utilizat [i în
România, dar [i în str`in`tate
Produsul a fost instalat deja \n patru
unit`]i de produc]ie: Panger-Istanbul/Turcia, Panger-Karabuk/Turcia (produc`tor de
pantaloni denim), Manitoba-Arad/România
(produc`tor de T-shirt) [i Arte-Arad/România – (produc`tor de (c`m`[i casual).
Strategia de promovare [i vânzare
urm`re[te comercializarea lui \n [i \n afara
României. În Turcia, Smart Planner se
vinde prin intermediul biroului din Istanbul
al firmei Gherzi Textile Organization
Zürich, partener al I-Team \n proiectele de
consultan]` pentru industria de confec]ii. De
asemenea, se preg`te[te promovarea [i \n
Bulgaria, India, China Bangladesh [i
Pakistan, prin intermediul re]elei Gherzi sau
a unor parteneri locali.
Partenerul I-Team în acest proiect este
Wap&Web Professional din Timi[oara,
firm` specializat` în scrierea de software.
R`zvan Ionele ne-a declarat c` inten]ia este
de a prezenta o aplica]ie complet` ERP destinat` industriei textile, prin combinarea
Smart Planner cu produsele WWP existente, pentru contabilitate, salarizare [i personal. Ele au aceea[i platform` de administrare, iar implementarea [i exploatarea se
fac la costuri competitive.
Pentru mai multe detalii, vizita]i
www.smartplanner.ro, www.i-team.ro.

