
Leveranstidskontroll

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Leveranstidskontroll (LTK) är en funktion i Monitor G5 som i huvudsak används till att kontrollera och
räkna fram när en kundorder kan levereras. LTK räknar med befintliga behov och reservationer samt
tillgång av kapacitet och material. Denna kontroll sker i samband med att ordern skapas.

Syftet med LTK är att erbjuda bättre huvudplaner med rimliga leveransdatum på kundorder och rimliga
färdigdatum på tillverkningsorder. Det är dock valfritt att använda de leveransdatum och färdigdatum
som LTK räknar fram.

En förutsättning för att tillämpa LTK är att lagersaldon och orderkvantiteter på artiklar är uppdaterade
och att artiklarna har korrekta partiformningsregler.

LTK beaktar leverantörers lediga dagar. Om du inte har angett kalender och eventuella
kalenderundantag på leverantörerna, kan leveransdatum på inköpsorder (även lego) hamna på dagar
då de har stängt.

På offerter går det att köra LTK som då reserverar kapacitet och material för den tänkta kundordern.

I Registrera tillverkningsorder går det att köra LTK för att kontrollera när en tänkt tillverkningsorder kan
bli färdig. Denna kontroll innefattar inte den behovsberäkning som görs på högsta nivå på offert och
kundorder. Den behövs inte eftersom tillverkning alltid ska göras. Däremot görs behovsberäkning på
ingående material i artikeln.

På artiklar går det att köra LTK för att kontrollera när det går att leverera en viss artikel om en tänkt
kundorder skulle skapas nu på den artikeln. Eftersom det inte finns någon kundorder, med ett antal
som underlag, är det i stället artikelns orderkvantitet som LTK baseras på.

Tillämpar du variantberedning så tar LTK även hänsyn till villkoren kund, variantkod, revision,
artikelstatus och ordertyp, då dessa kan påverka resultatet på kundorder och offert. På LTK ifrån
artikelregistret görs analysen med aktiv artikelrevision och dagens datum, och vid variantberedning
även nuvarande artikelstatus.

Förvalt är en ny produktionsgrupp markerad med en inställning att tas med i LTK. Förvalet styrs med en
systeminställning. Det är i regel enbart de produktionsgrupper som kan vara "flaskhalsar" (exempelvis
olika maskiner) som behöver tas med i LTK.

För att tillämpa LTK aktiverar du en huvudsysteminställning och väljer sedan vad LTK förvalt ska
kontrollera med ytterligare systeminställningar. Dessa systeminställningar blir tillgängliga då
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huvudsysteminställningen aktiveras. Läs mer om det i avsnittet "Systeminställningar för
leveranstidskontroll" på sidan4.

En av inställningarna är att LTK körs automatiskt på tillverkningsorder, kundorderrad eller offertrad, i
respektive registreringsrutin. Det sker när artikelnummer, antal och planerat
leveransdatum/färdigdatum matats in eller ändras. LTK körs då även när du sparar en order eller offert
i respektive registreringsrutin. Det kan ju tänkas att ett saldo ändrats av någon annan under tiden du
arbetat med ordern eller offerten. I så fall visas en varning när du sparar och du har då möjlighet att
acceptera det nya leveransdatumet som saldoförändringen resulterade i. Det går då också att köra LTK
på flera kundorder åt gången i rutinen Orderförteckning – Försäljning. I rutinen Artikelregister går det
då att köra LTK på artikel. LTK körs där manuellt med knappen Kör LTK på verktygsmenyn. Då körs LTK
enbart på artikelns orderkvantitet, eftersom det inte finns antal på order eller leveransdatum som
underlag.

För att undvika att 2 säljare lovar bort samma kapacitet i produktionsgrupperna och har behov av
samma ingående material, så får du förlita dig på nettobehovskörningen som kan ställas in att gå med
jämna mellanrum. Detta behövs i de fall som tillverkningsorder inte skapas direkt efter att en
kundorder har sparats.

Det LTK kontrollerar och beräknar är tre saker:

1. Kontrollerar om det planerade datumet är rimligt. Resultatet kan endera vara positivt eller
negativt. Svaret beror på resultatet av beräkningen i punkt 2. Exempelvis: "Kan vi leverera 10 st.
av artikel A den 14 maj?" Svaret kan antingen bli ja eller nej.

2. Gör en beräkning av den tidigast möjliga tidpunkten som artikeln och antalet kan vara
producerad med standardberedningen som grund. "10 st. av artikel A kan tidigast levereras 5
maj".

3. Gör en beräkning av den tidigast möjliga tidpunkten som artikeln och antalet kan vara
producerad, men där viss omplanering krävs för att nå resultatet. Det kan vara att en operation
ska köras i en annan maskin med mindre beläggning eller att en alternativ leverantör med
kortare ledtid föreslås. "10 st. av artikel A kan tidigast levereras 3 maj om operation 20 körs i
produktionsgrupp 110 i stället för 230". Resultatet av denna beräkning syns endast i det
resultatfönster som går att nå när order/offert registreras. Föreslagen omplanering verkställs
först när du accepterat detta.

Beräkningen resulterar i tidigaste leveransdatum/färdigdatum "när vi kan leverera", vilket inte är
samma sak som när kunden kan få sakerna hem till sig (det tillkommer ju transporttid och fasta
leveransdagar).

Utöver olika datum som resultat så kan du i resultatfönstret se en mer detaljerad vy som beräkningen
tagit fram. Den visar de olika operationerna och materialens tillgång och differenser mot planerat
datum. Varje beräkning tar fram en "orderkritisk punkt" i form av maximal differens (mellan planerat
leveransdatum och LTKs tidigast möjliga leveransdatum) på endera operation eller material, som styr
vad det blir för tidigaste leveransdatum/färdigdatum. Detta datum kan du sedan sätta som planerat
leveransdatum på kundordern, offerten eller färdigdatum på tillverkningsordern.
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Om du inte kan leverera inom planerad tid dvs. om LTK resulterar i en differens, så är det endera någon
operation eller något material som är mest kritisk (har maximal differens). Det kallas för orderkritisk
punkt och det är här insatser ska göras först för att om möjligt korta leveranstiden.

När du registrerar offert eller kundorder kontrollerar LTK om leverans av artikeln kan ske med det antal
och det planerade leveransdatum du angett. Det görs en behovsberäkning. Är det ingen brist så kan du
leverera på det datum du angett. Är det brist så måste du fylla på lagret. Detta gäller alltid för artiklar
som har partiformningsregel Fast orderstorlek, Periodbehov ochMot behov. För artiklar med
partiformningsregel Kopplat behov gäller istället att lagret aldrig behöver kontrolleras, utan tillverkning
sker alltid.

Kommer LTK fram till att det är brist så startar ett steg där LTK kontrollerar när artikeln kan tillverkas
med det antal som artikeln är partiformad till. Detta baserat på kapacitetstillgång och materialtillgång.
Läs mer om det i avsnitten "Kontroll av kapacitetstillgång" på sidan5 samt "Kontroll av materialtillgång"
på sidan7.

Övrigt om beräkningarna
LTK tar inte av befintlig order (ingående lagerstyrd artikel eller material) inom ledtiden. Om en brist
finns inom ledtiden så måste nyanskaffning ske. Detta för att annars skulle en annan leverans bli
drabbad av att LTK tog av den tillgången och bristen skulle då inte hinna åtgärdas utan konsekvens,
eftersom den uppstod inom ledtiden.

När brist föreligger på tillverkade eller köpta artiklar så får du förslag om att orderlägga. Skulle det bli
startdatum i dag eller beställningsdatum i dag på dessa order, så styr systeminställningen Tidpunkt när
best.dag/startdag övergår till nästa dag. Dvs. om LTK körs efter det klockslaget så blir startdatum och
beställningsdatum i morgon i stället för i dag.
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Systeminställningar för leveranstidskontroll
För att tillämpa leveranstidskontroll (LTK) aktiverar du systeminställningen Tillämpa
leveranstidskontroll genom att sätta den till Ja (rödmarkerat). När du aktiverar den systeminställningen
så tänds ytterligare underliggande systeminställningar (se bild).

Med dessa inställningar ställer du in vad LTK förvalt ska kontrollera, gällande kapacitetstillgång
(blåmarkerat) och materialtillgång (grönmarkerat). Förvalt är att kontrollera kapacitetstillgång i
produktionsgrupper som är med i LTK (grupper som är flaskhalsar) samt att kontrollera materialtillgång.

Läs mer om varje enskild systeminställning i avsnittet Leveranstidskontroll i hjälpen till rutin
Systeminställningar.

Systeminställningarna för LTK kan du dock överstyra för en specifik offert, kundorder eller
tillverkningsorder med knappen LTK i respektive rutin (se bild).
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Kontroll av kapacitetstillgång
För operationer är grundprincipen att LTK kontrollerar tillgänglig kapacitet i framtiden, dvs. när det
tidigast går att starta varje operation om det är tillverkning som måste göras. Tar en operation
exempelvis fyra timmar, så letar LTK i framtiden efter dessa fyra timmar ledig sammanhängande
kapacitet.

För produktionsgrupper som har tidsprecision Dagplanering, så letar LTK efter dessa fyra timmar på
dagnivå, dvs. LTK analyserar kapacitetstillgång/beläggning per dag. För produktionsgrupper med
tidsprecision Kapacitet via schema eller Timplanering, så letar LTK efter dessa fyra timmar i obruten
följd i det schema som är definierat.

Systeminställningen Tidpunkt när beställningsdag/startdag övergår till nästa dag styr om kapaciteten
finns under dagen eller nästa dag.

Beräkningen av när en operation kan göras tar även hänsyn till produktionsgruppens
tillgänglighetsfaktor. Har produktionsgruppen exempelvis 80 % tillgänglighet och det är en operation
som tar åtta timmar, så måste LTK hitta 10 timmars obruten kapacitet (8 ∕ 0,8) i produktionsgruppens
schema. Operationen går i det fallet inte planera att få färdig på ett schema med åtta timmar.

LTK tar även hänsyn till släp i beläggningsplanen. Timmarna för släpet läggs då ut tillsammans med
annan beläggning som inte är släp, och påverkar när ledig kapacitet finns.

Eventuell överbeläggning utjämnas och tas med av LTK. Det ger samma effekt som ett släp, dvs.
överbeläggningen följer med och beräknas tillsammans med annan beläggning. I beläggningsplanen går
det jämföra raden Ackumulerad differens inklusive släpmed när det finns ledig kapacitet i den här
beräkningen. Där det uppstår positiv differens börjar LTK att leta ledig kapacitet.

När analysen är gjord för varje enskild operation så har LTK fått fram ett tidigaste färdigdatum på varje
operation. Dessa datum har inte någon relation till varandra, vilket gör att de kan ligga i ofas.
Exempelvis kan första operation få ett tidigaste färdigdatum som säger 2022-04-14 och andra
operation få ett tidigaste färdigdatum som säger 2022-04-12. Men det är ju inte i den ordningen de ska
köras. Varje operation har en differens, mellan det färdigdatum som den skulle haft om du lade ordern
mot det planerade datumet och det tidigast möjliga färdigdatum som LTK har kommit fram till.
Differensen visas i arbetsdagar för operationer med dagplanering och i timmar för de som har
timplanering. Denna differens kan både vara positiv (operationen kan köras tidigare än planerat) eller
negativ (köras senare än planerat). Den operation som har den största negativa differensen (eller minst
positiva) är den kritiska operationen.

LTK fortsätter att kontrollera om alla andra operationer kan planeras in rätt i tid i förhållande till den
kritiska operationen. Det kan ju vara så att operationerna innan och efter inte har kapacitet så det
räcker just då. Då letar LTK fram nya tidigaste färdigdatum på operationerna. Detta upprepas tills alla
operationer har kapacitet och kan köras i rätt sekvens med rätt antal ködagar emellan. Då är analysen
klar och LTK har då kommit fram till en färdigtidpunkt på sista operationen som är det datum du skulle
kunna ha artikeln klar för leverans. Detta kallas "pusseldifferens". Dock är ännu inte hänsyn tagen till
materialtillgång.
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I resultatfönstret så indikeras den kritiska operationen med en ljusröd färg, så att du ser vilken
operation som varit styrande för färdigdatumet. Det är ju genom att tilldela mer kapacitet till den
operationen som du kan påverka färdigdatumet.

När det gäller produktionsgrupper av typen Pool så kombineras beläggningen från pool och ingående
produktionsgrupper och jämförs med totala kapaciteten för de ingående produktionsgrupperna. Detta
ger en komplett beläggning för produktionsgrupperna och kan därmed användas för att undersöka om
det finns ledig kapacitet för ytterligare beläggning. Det blir alltså samma svar oavsett om du har gjort
beredning mot en pool-grupp eller direkt mot en av de ingående produktionsgrupperna.

Ytterligare ett led i beräkningen av kapacitetstillgången handlar om att föreslå en alternativ
produktionsgrupp till den ordinarie. Alternativa produktionsgrupper kan finnas kopplade på
operationer i beredningen. LTK föreslår byte av produktionsgrupp för den operation som är kritisk.
Föreslagen produktionsgrupp och nytt färdigdatum/leveransdatum som ges med den gruppen kan du
se och bekräfta i resultatfönstret.

Du kan också manuellt byta till en alternativ produktionsgrupp i resultatfönstret och köra LTK igen med
den nya produktionsgruppen. Manuella omplaneringar lagras dock inte utan du måste själv göra
samma omplanering manuellt efter att tillverkningsordern är skapad. Både då LTK ger förslag på
alternativ produktionsgrupp och då du byter manuellt i resultatfönstret, så görs en ny kalkylkörning.
När du bekräftar ditt val i resultatfönstret uppdateras också standardpriset, TB och TG på orderraden
som resultat av kalkylkörningen.
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Kontroll av materialtillgång
För köpt material kontrollerar LTK om det blir brist inom ledtiden. Brist kontrolleras emot definitiv brist,
utan hänsyn till säkerhetslager.

LTK tar reda på tidigaste leveransdatum för produkten utan att det blir problem med ingående
material. Om inte brist uppstår under ledtiden betyder det att materialet inte är kritiskt för
leveranstiden. Om brist inte föreligger tack vare att det redan finns minst en inköpsorder som täcker
behovet i tid, så visas leveransdatum för ordern i resultatfönstret, oavsett om dessa inköpsorder är
bekräftade av leverantör eller inte.

För ingående lagerstyrda tillverkade artiklar så gäller samma regelverk som för köpta artiklar, dvs. det
finns en ledtid som säger hur fort det går att återanskaffa artikeln. Men om LTK-inställningen
Kontrollera ingående lagerstyrd artikel är aktiverad, så görs i de fall det är saldobrist på artikel en analys
av dess ingående material och operationer för att se när dessa kan bli färdiga. En befintlig order
inväntas alltid (även bortom ledtiden), om det gör att LTK inte behöver orderlägga på nytt.

Analysen av materialtillgången kommer att resultera i att ett eller flera material är kritiska ur
leveranssynpunkt, om differensen mellan när materialet behövs och när du kan räkna med att ha det
tillgängligt är större än differensen på operationerna (analysen av kapacitetstillgång).

Är materialet kritiskt för leveranstiden kan LTK ge ett förslag på att byta till en alternativ leverantör om
denna har kortare ledtid. Har en alternativ leverantör samma ledtid som ordinarie leverantör föreslår
LTK den leverantör som är billigast.

Artiklar som inte saldohanteras eller artiklar med partiformningsregel Behovsberäknas ej ingår inte i
analysen av materialtillgång.

Till skillnad mot köpt material så går det inte för lagerstyrda tillverkade artiklar att alltid lita på artikelns
ledtid i artikelregistret. LTK kontrollerar om det finns brister inom ledtiden eller om alla brister ligger så
långt bort att det är okej att ta från redan lagda order, under förutsättning att påfyllning kan göras med
nya artiklar till nästa behov.

Ett behov av en lagerstyrd tillverkad artikel kan tillgodoses av en redan befintlig tillverkningsorder. Om
du i Nettobehovskörning har aktiverat beräkning av Ny färdig finns det ett datum lagrat på varje
tillverkningsorder som anger när ordern ser ut att bli klar, med hänsyn till återstående timmar och
tillgänglig kapacitet och materialbehov kontra inleveranser av köpartiklar. Via systeminställningen
Befintlig tillverkningsorder kan du välja att använda det framräknade Ny färdig-datumet eller befintliga
orderns färdigdatum som planerat datum när artikeln blir tillgänglig.

När en lagerstyrd tillverkad artikel är huvudartikel eller väljs att ledtidsanalyseras (som ingående
lagerstyrd artikel) räknar inte LTK med artikeldatas genomloppstid. I stället räknas en aktuell
genomloppstid ut utifrån aktuell kapacitetstillgång och materialtillgång. Exempelvis om förkalkylen
säger tre dagar, men att vi just nu har hög beläggning eller liten materialtillgång, så kan det ge en
genomloppstid på fem dagar.

Genomloppstiden räknas fram via LTK på största värdet av orderkvantitet och behovskvantitet, med
dagens datum som initialt datum. Beräkningen är densamma som du kan göra utan order med bara
artikelns orderkvantitet som grund (med knappen Kör LTK i rutinen Artikelregister).
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Om du väljer att inte ledtidsanalysera ingående lagerstyrda artiklar, så används genomloppstid
inklusive materialanskaffning som ledtid. Dock så ledtidsanalyserar LTK alltid den artikel som du har
gjort analysen på för att se om nytillverkning krävs.

Det datum analysen i LTK utgår ifrån på ingående lagerstyrda artiklar är behovsdatumet baserat på
önskat leveransdatum/färdigdatum för artikeln en nivå upp i strukturen.

Om samtidig tillverkning tillämpas så tas de samtidigt tillverkade artiklarna med i analysen, med allt
ingående material och beläggning, även om det bara är en av dessa artiklar du säljer på en kundorder.
Det leveransdatum/färdigdatum som hamnar längst fram i tid i analysen av artiklarna är det
leveransdatum som gäller för artikeln på kundordern.

Sida 8 av 12
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Resultat från LTK
Under knappen LTK på offertrad, kundorderrad och tillverkningsorder kan du se resultatet från LTK i ett
fönster. Knappen visar en symbol för hur ordern/orderraden försörjs enligt nedan. Även en tooltip på
knappen talar om detta i text.

– Raden är försörjd från saldo.

– Raden är försörjd från befintlig order.

– Tillverkning krävs för att försörja raden.

– Inköp krävs för att försörja raden.

På knappen visas dessutom en asterisk (*) om det finns någon alternativ produktionsgrupp/leverantör
som ger ett tidigare leveransdatum/färdigdatum, om du omplanerar ordern med den alternativa
produktionsgruppen/leverantören.

I resultatfönstret kan du i en flik se LTKs planeringsbild. Beroende på hur ordern försörjs finns det också
möjlighet att under ytterligare flikar se inköpsorderförslag, tillverkningsorderförslag, orderfråga eller
beläggning grafiskt.

På funktionsmenyn i flikarna Inköpsorderförslag och Tillverkningsorderförslag i resultatfönstret finns
olika användbara knappar:

– Kör leveranstidskontrollen igen. Om du väljer/lägger till en alternativ

produktionsgrupp/leverantör kör du om LTK med denna knapp.

– Gå till kritisk operation/material. Med knappen kan du navigera i tabellen till första

operationen eller materialet som är kritiskt.

– Visa även operationer som inte är med i LTK. Med knappen visas även operationerna i de

produktionsgrupper i orderstrukturen som inte är med i LTK.

Med hjälp av resultatfönstret kan du undersöka var det finns kritiska operationer och material,
dvs. vilka leverantörer och produktionsgrupper som har högst differens i arbetsdagar mellan
planerat leveransdatum/färdigdatum och verkligt leveransdatum/färdigdatum. Det är ett stöd
för att kunna omplanera order så att de tidigare blir klara för leverans.

Sammanfattning
I tabellen Sammanfattning i övre delen av resultatfönstret visas information enbart om tillverkning
eller inköp krävs.
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På första raden visas angivet leveransdatum/färdigdatum på ordern. På nästa rad visas vilket tidigaste
leveransdatum/färdigdatum det blir med standard produktionsgrupper samt vad orderns
täckningsbidrag och täckningsgrad blir. På tredje raden visas vilket tidigaste
leveransdatum/färdigdatum det blir med de alternativa leverantörer och produktionsgrupper LTK valt
samt vad orderns täckningsbidrag och täckningsgrad blir i det fallet.

Finns det alternativa leverantörer eller produktionsgrupper valda av LTK, så kan du markera Använd på
tredje raden om du vill använda det alternativet eller låta det vara förvalt att använda standard
produktionsgrupper.

Med knappen Bekräfta så bekräftar du vilken rad som ska användas, resultatfönstret stängs och

leveransdatumet/färdigdatumet på den raden sätts på ordern.

Inköpsorderförslag
Fliken Inköpsorderförslag är aktiv om LTK körs på en köpt artikel och leveranstidskontrollen har skapat
inköpsorderförslag, dvs. du behöver köpa för att försörja orderraden.

I tabellen visas då information om inköpsorderförslagen med leverantör, antal, behovsdatum,
leveransdatum samt materialradens differens (individuell differens).

Leverantörskopplingar på artiklar visas under knappen Alternativa leverantörer som då är aktiv. Här

har du möjlighet att se om alternativa leverantörer och deras ledtid kan påverka om tidigare leverans
av kritiskt material är möjlig. Under knappenMer info visas som standard den förvalda

leverantörens ledtid.

Tillverkningsorderförslag
Fliken Tillverkningsorderförslag är aktiv om du kör analys på en tillverkad artikel och LTK har skapat
tillverkningsorderförslag, dvs. du behöver tillverka för att försörja ordern/orderraden.

I tabellen visas då information om tillverkningsorderförslagen med orderns huvudartikel, dess
operationer och material. I nästa nod (nivå) visas ingående artiklar och material. Om du valt att LTK
även ska kontrollera ingående lagerstyrda artiklar (via en systeminställning) ser du även information
om de artiklarnas operationer och material i de fall som saldo inte redan finns tillgängligt. För varje
operation och material visas produktionsgrupp respektive kopplad förvald leverantör, antal,
startdatum, behovsdatum, individuell differens* och pusseldifferens* i antal dagar och leveransdatum.
De operationer och material som är mest kritiska visas med en ljusröd färg. Med knappen Gå till kritisk
operation/material så markeras första kritiska operationen/materialet.
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Under knappen Alternativa produktionsgrupper har du möjlighet att byta produktionsgrupp på

kritiska operationer för att få tidigare färdigdatum. Leverantörskopplingar på material visas under
knappen Alternativa leverantörer som då är aktiv. Här har du möjlighet att se om alternativa

leverantörer och deras ledtid kan påverka om tidigare leverans av kritiskt material eller köp av billigare
material är möjlig.

* LTK beräknar differenser både individuellt per rad eller som pusseldifferens. Vilken av dessa
resultat som ska ärvas till orderradens resultatfält styrs med systeminställningen Differens.
Valet Individ i inställningen innebär att LTK enbart tar maximal differens från ingående
operationer och material. Valet Pussel i inställningen innebär att LTK försöker lägga ut alla
ingående operationer och material i beläggningsplanen, exakt som det ser ut på ordern (LTK
"lägger pussel" med ordern). Om detta inte lyckas visas 999 dagar som pusseldifferens på den
aktuella raden.

LTK:s planeringsbild
Fliken LTK:s planeringsbild är alltid aktiv. Här kan du se planeringsbilden till den artikel som hade fokus i
fliken Tillverkningsorderförslag.

Planeringsbilden ser lika ut som den i rutinerna Artikelregister och Behovsberäkning. Kundorder,
tillverkningsorder, förslag och materialbehov från LTK är märkta med (LTK) i kolumnen Typ.

Orderfråga
Fliken Orderfråga är aktiv om det finns en befintlig tillverkningsorder som kan försörja
ordern/orderraden. Här kan du se samma information som i rutinen Tillverkningsorderfråga.
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Beläggning
Fliken Beläggning är aktiv om LTK skapat tillverkningsorderförslag för att försörja ordern/orderraden.
Här kan du se en beläggningsgraf för alla berörda produktionsgrupper på operationerna till den
artikelnod som innehåller kritisk operation/material. Den artikeln visas på första raden. Du kan på
raderna nedanför se hur operationerna ligger i förhållande till varandra som olika klossar.

Varje operations kloss har en färgkod eller mönster enligt följande: blå färg betyder befintlig beläggning
för produktionsgruppen, grön färg betyder operationens beläggning enligt LTK och ett blått raster
betyder beläggning från LTK för annan operation.

Kritisk operation är märkt med en röd punkt i vänster kolumn samt att den kritiska operationens kloss
har en ljusröd färg. Beläggningsgrafen är också positionerad på den kritiska operationen i tidsaxeln då
du öppnar fliken.

Längst ned i fliken kan du med knappar navigera längs tidsaxeln och också välja att gå direkt till kritisk
operation. Där finns också ett reglage för att zooma tidsaxeln.
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