
Behovsplanering

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.

Behovsplanering syftar till att finna artiklar som det förväntas bli brist av. Systemet kan beräkna
orderförslag med antal och tidpunkt. Om resultatet av behovsplaneringen ska vara pålitligt och arbetet
vara effektivt, så måste vissa grundförutsättningar finnas. Det handlar egentligen om hur du sköter
systemet rent allmänt. Det är inte valet av planeringsmetod som är det viktigaste, utan det som avgör
hur bra behovsplaneringen blir är hur pålitliga och kompletta olika register är.

Grundförutsättningar för effektiv och pålitlig behovsplanering
Följande grundförutsättningar krävs för en effektiv och pålitlig behovsplanering:

Korrekt grunddata – gäller framför allt artikelregister, beredningar och produktionsgrupper.
Dessa ska dessutom vara uppdaterade så att de är aktuella.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

Kompletta orderstockar – betyder att alla kundorder, tillverkningsorder och inköpsorder är
registrerade, omplanerade och avrapporterade på rätt sätt. Annars saknas en komplett
behovsbild.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

Korrekta lagersaldon – uppnås genom korrekta beredningar och avrapporteringar, disciplin i
lager samt bra inventering.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

Om dessa grundförutsättningar inte finns kan du i behovsplaneringen få felaktiga
beräkningsunderlag/behovsbilder, felaktiga förslag gällande antal/tidpunkt och i värsta fall inga förslag
alls.
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Planeringsinställningar på artikel

Planeringsinställningarna på artiklar är väldigt viktiga för att få fram bra förslag. Detta gäller framför allt
vid behovsberäkning och nettobehovskörning. Inställningarna finns i fliken Planering i Artikelregistret.
De olika planeringsinställningar som påverkar förslagen är enligt nedanstående tabell. Se förklaringar av
planeringsinställningarna i online-hjälpen till rutin Artikelregister.

Inställning Egen notering

Årsvolym

Dagstakt

Ledtid

Genomloppstid

Planeringsmetod

Styrning

Partiformningsregel

Säkerhetslager

Beställningspunkt

Säkerhetstid

Orderkvantitet

Min. kvantitet

Avrundningsantal

Periodlängd

Max. kvantitet

ABC-kod

Prognosavräkning

Avräkningsmetod

Anskaffa från
lagerställe

Behovsplanering – olika planeringsmetoder
Det finns olika sätt att behovsplanera. Det går att beskriva grunderna i behovsplanering som tre olika
metoder. Genom att dela upp det i tre olika metoder så är det lättare att lära sig och få förståelse för
hur systemet fungerar. Dessa tre är kort beskrivna nedan och finns utförligare beskrivna lägre ned.

1. Arbetsmetod – Artikelregister – för en enskild artikel tas planeringsbilden upp för att analysera
behovsbilden och för att upptäcka brister. Beslutsunderlag för manuell registrering av
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tillverknings- och inköpsorder. Detta kallas denmanuellametoden. Den används även
tillsammans med de andra metoderna.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

2. Arbetsmetod – Behovsberäkning – för flera selekterade artiklar analyseras behovsbilden.
Möjlighet ges att enbart få upp artiklar med brist. Dessutom kan orderförslag ges för en
automatisk generering av skarpa order. Arbetet sker nivåvis genom strukturen. Metoden kallas
den halvautomatiskametoden.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

3. Arbetsmetod – Nettobehovskörning – nettobehovskörningen arbetar sig genom samtliga nivåer
under samma körning. Efter körningen redovisar den orderförslag i separata förslagslistor.
Nettobehovskörning genererar orderförslag utan att visa varför. Metoden kallas den
automatiskametoden.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________

Valet av metod beror ofta på vilka grundförutsättningar som finns samt kravet av automatiseringsgrad.
Om du ska behovsplanera ofta, med många artiklar och med ett stort antal order registrerade, så
eftersöks en högre automatiseringsgrad än om du har få artiklar och ett litet antal order.

Kraven på grunddata, korrekta orderstockar och lagersaldon ökar med automatiseringsgraden.
Se nedanstående bild.
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Arbetsmetod – Artikelregister

1. Öppna Artikelregister (F12) för att se brister i planeringsbilden.

2. Om brister upptäcks, kan du registrera order manuellt eller genom att frisläppa eventuella
förslag från behovsberäkningen (för den inlästa artikeln) som kan köras.

Klicka på knappen Behovsberäkning så ser du raderna som är behovsberäknade. Du kan då se
färdigdatum och behovsdatum. Klicka igen på knappen för att gå ur det läget.

Arbetsmetod – Behovsberäkning

1. Öppna Behovsberäkning, selektera artikelsortiment och välj inställningar för listan.

2. Hämta listan. Om det finns artiklar med brist visas bristsaldot i rött i kolumnen Disponibelt saldo.

Du kan här klicka på respektive artikel för att se en mer detaljerad planeringsbild i nedre delen av
fönstret.
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Du kan verkställa förslag till order direkt i planeringsbilden. Även tidsförflyttningsförslag går att
verkställa.

När skarpa order har registrerats, så kan en ny behovsberäkning köras för att kontrollera vilka brister
som dessa order skapat. Dessa moment upprepas tills inga brister/förslag erhålls.

Arbetsmetod – Nettobehovskörning

1. Öppna Nettobehovskörning och selektera det artikelsortiment som ska nettobehovsberäknas.

2. Schemalägg nettobehovskörningen och vid behov aktivera kontinuerlig nettobehovskörning
samt ställ in intervall för den. Se mer om schemaläggning nedan.

3. Spara i rutinen. Då sparas den selektering som du har gjort samt schemaläggningen.

I rutinen Nettobehovskörning sparas en selektering med knappen Spara i rutinen, inte som

ett "förvalt värde" som görs i andra listrutiner.

Schemaläggning

Du schemalägger två olika typer av nettobehovskörningar:

Nettobehovskörning – en nettobehovskörning görs på alla selekterade artiklar. Körningen tar
reda på brister och skapar förslag på tillverkning och inköp av material. Du schemalägger vilka
dagar och vilken tid den ska köras.

Kontinuerlig nettobehovskörning – den kontinuerliga nettobehovskörningen kör bara igenom
de artiklar som fått en ändring sedan den senaste totalkörningen och den senaste kontinuerliga
körningen. Den här körningen går mycket snabbare än den ovanstående. Du kan schemalägga
kontinuerliga körningar i intervaller som du anger i minuter.

Olika typer av förslag kan erhållas

Olika typer av förslag kan erhållas efter behovsberäkning och nettobehovskörning:

1. Förslag – Tillverkningsorder – erhålls om det är brist på en tillverkad artikel.

2. Förslag – Inköpsorder – erhålls om det är brist på en köpt artikel.

3. Tidigareläggning – i stället för att registrera en ny order så kan du få förslag att tidigarelägga en
befintlig order. Förslaget innebär att sätta om datumet på en befintlig inköps- eller
tillverkningsorder.

4. Senareläggning – senarelägg befintlig order eftersom behovet ligger senare i tid.

5. Överflödig order – order som saknar behov.

6. Förslag – Lagerorder – erhålls om det är brist på en köpt eller tillverkad artikel och den artikeln
har ett lagerställe valt med inställningen Anskaffa från lagerställe. Förslagstypen finns om
tillvalet Lagerställe är installerat.

Bilden nedan visar skillnaderna mellan behovsberäkning och nettobehovskörning:
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MONITOR-tips!

Ange en fast leveransdag på leverantören i fältet Leveransdagar i Leverantörsregister. Då
läggs inköpsorderförslagen på denna veckodag.

Det går att byta leverantör på förslag – från aktiv leverantör till alternativ leverantör.

Använd listan Planering i Artikellista, för att uppdatera planeringsinformationen som
finns i fliken Planering i Artikelregister.

I fliken Tillverkning i Artikelregister, finns en knapp som heterMaterial räcker till. Där
kan du se hur många detaljer du kan tillverka av artikeln med saldot på ingående
material.

Behovsplanering – olika kringfunktioner

Prognoser

För att skapa framförhållning gällande tillverkning och inköp kan du tvingas skapa prognoser av olika
slag. Prognoser är en slags förlängning av planeringshorisonten. Detta om leveranstiden gentemot
kunden är kortare än ledtiden för inköpet och genomloppstiden för tillverkningen.

Ett sätt att lösa situationen kan vara genom säkerhetslager (operiodiserat). Ett annat sätt är genom
prognoser i någon form. I Monitor G5 kan du använda olika prognosmodeller enligt nedan:

Försäljningsprognos – säljorganisationen arbetar fram en förlängd planering genom att
uppskatta försäljningen per marknad, per säljare eller dylikt och skapar på så vis prognoser på de
artiklar som ska säljas. Prognosen avser antal och period. För inkomna kundorder kan avräkning
göras gentemot vald kund, kundgrupp eller distrikt. Försäljningsprognoser kan tas med i
rutinerna Behovsberäkning och Nettobehovskörning. Nettobehovskörning kan också avräkna
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prognoser då avräkningsmetoden på artiklarna är Periodiska intervall. Försäljningsprognoser
registreras i rutinen Registrera försäljningsprognoser.

Leveransplan – denna prognosmodell innebär att du importerar leveransplaner på artiklarna
från kund (kundstyrt). Detta genom att kunden i sitt system arbetat fram en förlängd horisont,
manuellt eller via EDI. Prognosmodellen hanterar inte avräkning.

Automatisk tillverkningsorder vid registrera kundorder

Du kan automatiskt generera tillverkningsordern då du registrerar kundordern. Detta gäller bara för
tillverkade artiklar med styrning Orderstyrd. Med systeminställningen T-ordernummer skapas så sätter
du normalt tillverkningsordernummer som kundordernummer + positionsnummer.

Automatisk inköpsorder vid registrera kundorder

Du kan automatiskt generera inköpsordern då du registrerar kundordern. Detta gäller bara för köpta
artiklar med styrning Orderstyrd.

Kopplad behovs- och tillgångsplanering
För artiklar med Orderstyrd styrning finns det möjlighet att få behovet till en kundorder kopplat mot sin
tillverkningsorder eller inköpsorder. Detta gör du genom att sätta partiformningsregeln Kopplat behov
på artikeln, i stället för partiformningsregelnMot behov.

En stor skillnad mellan kopplat behov och mot behov, är att vid kopplat behov blir varje behov kopplat
till en unik tillgång. Det betyder till exempel att nettobehovskörningar kommer att skapa en
tillverkningsorder för varje kundorderrad (detsamma gäller även för lagerorder "ut"), vilket innebär att
det kan bli flera tillverkningsorder per dag. Vid mot behov blir det maximalt en tillverkningsorder per
dag, vilket gör att flera behov kan täckas upp av en större tillverkningsorder. Detta gör att den
tillverkningsordern inte kan kundmärkas på ett bra sätt.

När kopplat behov är aktiverat på en artikel kommer systemet att se till att alla ändringar på
kundordern, till exempel antal eller datum, slår igenom på den kopplade tillverkningsordern eller
kopplade inköpsordern. Försöker du i stället manuellt ändra på tillverkningsordern eller inköpsordern
varnar systemet att du inte bör jobba på det sättet. Du bör ändra på behovet och inte på tillgången,
annars riskerar du att förstöra din planering.

Det som skapar behov i systemet är antingen en kundorder eller en tillverkningsorder. Som tillgång kan
systemet skapa en tillverkningsorder, inköpsorder eller en lagerorder (lagerorder ingår i tillvalet
Lagerställe).

För en artikel med kopplat behov kommer en behovsberäkning inte att ta hänsyn till om det finns
lagersaldo av artikeln eller om det finns tillverkningsorder eller inköpsorder på artikeln som inte har
något kopplat behov. Behovsberäkningen kommer ändå att föreslå att du anskaffar fler artiklar. Detta
beteende slår även igenom i plocklistor, klareringslistor och i materialraderna i Tillverkningsorderfråga.
I stället för att kolla på disponibelt saldo på artiklarna så kommer systemet enbart att leta efter
kopplade tillgångar till alla behov på artiklar som anskaffasMot behov. Dvs. köper du lite extra på en
orderrad eller lägger en manuell inköpsorder så tas inte hänsyn till dessa i behovsberäkningen.
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Tillverkade artiklar

Koppling mellan kundorder och tillverkningsorder är det möjligt att få även utan att Kopplat behov är
aktiverad på artiklar. Du måste då skapa tillverkningsordern direkt från kundorderraden för att vara
säker på att det skapas en tillverkningsorder kopplad till kundorderrad.

Köpta artiklar

Aktiveras Kopplat behov på köpartiklar så kopplas alla materialbehov mot en unik inköpsorderrad. Alla
ändringar på kundordern eller tillverkningsordern kommer då att slå igenom även på inköpsordern.

Om ett lagerställe har valts på en köpt artikel med hjälp av inställningen Anskaffa från lagerställe (ingår
i tillvalet Lagerställe), skapas aldrig en kopplad inköpsorder från en kundorderrad på artikeln ifråga.
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