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APROPO: a termelési rendszer
„Complex manufacturing
in a clear and easy way“

APROPO Átfogó termelési rendszer amely elsősorban 
a termelési műveletek komplex leképzésérére fókuszál  
Újszerű felépítése kiváló áttekintést, gyors böngészést 
és egyszerű bevezetést biztosít.

	 ERP (Enterprise Ressource Planning), 
	 MES(Manufacturing Execution System) 
	 Shopfloor-Management ( kommunikáció 
gépekkel és szenzorokkal), 
	 Dokumentum és minőségbiztositás, 

egy rendszerben. 
	 Az Üzleti Logika tiszta és direkt leképezése
	 Egyszerű, intuitív kezelés menük nélkül, a folyama-

tokra koncentrál . 
	 Termékfüggetlen technológiák   

és technológia független „okos“ termelési 
műveletek: egyedülállóan magas konfigurációs 
lehetőséggel és átláthatósággal 

	 Rugalmas rendszer, könnyű testreszabás és gyors 
bevezetés

A szoftver messzemenően ágazatfüggetlen. Eddigi 
felhasználási területei: egészségügyi ipar (jellemzően 
sztentgyártás), gépipar, biodízelgyártás, faipar.

Speciális alkalmazások

	 FELDOLGOZÓIPAR (disassembly) 
	 Projektmanagement ütemezi egyedi gyártásnál 

a termelés előtti ill.utáni teendőket 
(mint ajánlatadás, döntés, tervezés, gyártás és  
helyszíni üzemteszt)

Az APROPO egyetemi tananyag. A hallgatók húsz óra 
után önállóan tudnak termelést tervezni, konfigurálni, 
és a gyártást az anyagrendeléstöl a kiszállításig  
végrehajtani.

APROPO 2010-ben innovációs díjat kapott 

APROPO a legjobb megoldás a feldolgozási/gyártási folyamatok leképezésre, mert általa biztosított
	 a széleskörű termékpaletta teljes termék- és gyártásadminisztrációja, 

• termékvariánsok és termékrevíziók konfigurálása, együttes kezelése a technológiákkal és műve-
letekkel,

• egyszerű, gyors termékkonfigurálás – a terméktörzset konfiguráljuk, a termékek csak  
az egymástól való eltérés, illetve a többlet információt kapják meg,

• a termékkonfiguráció minden termékadatot tartalmaz: anyaglista, nominálértékek, művelet-
idők, erőforrások, költségek, bizonylatok, stb.,

	 a termelési műveletek széleskörű technikai- és gazdasági információja – minőségbiztosítási-,  
anyagfelhasználási-, költségszámítások, stb. (To do), 

	 a gépekkel való kommunikáció, szenzorika, vagy interaktív bizonylatok alkalmazásával 



APROPO: áttekintőség

Az információkat és tevénységeket az APROPOban 
sohasem önmagukban ábrázoljuk, hanem azok termé-
szetes kapcsolataiban, hierarchiájában vagy státuszfüg-
gően. Így egy-egy üzleti folyamatot  
legtöbbször egyetlen lista formájában láthatunk. 

Az árucikkek csoportban és cikktörzsben, hierarchiku-
san vannak ábrázolva. 

 A vevői rendeléseket például hozzá tartozó szállítások-
kal és a számlákkal egymás mellett látjuk. 

A raktárhelyek (raktártermek, folyosók, polcok) mögött 
az ott található készletek, láthatók ill. kereshetők, sarzs-
számokkal, foglalásokkal.

Minden listához, s ezen belül, minden információs  
oszlophoz hozzáférési jogosultság kell.  
A jogosultság tartalmazza a szerepkörön túl 
 a kompetenciát. Olvasáshoz, íráshoz vagy szupervízori, 
beállítási jogot biztosít.



APROPO: kompakt és komplex

Fő jellemzők
 Transzparens struktúra és kiváló áttekinthetőség

 Cégfolyamatok direkt ábrázolása felesleges 
menük és szimbólumok 
nélkül

 Egyszerű kezelés, rövid keresési 
idő, gyors betanulás

 „On the fly“ konfiguráció

 Gyors testreszabás

 Nagyszámú termékvariáns és technológia 
könnyű adminisztrációja. 

 Komplex gyártási logisztika, sarzskövetés,  
bizonylatok (COC), Külső termelés indítása,  
árukivitellel és behozatallal: egy egérklikk! 

 Feldolgozás és gyártás ugyanabból a modulból  

 Egyedi gyártáshoz:

 Projektmenedzsment ütemezi és vezényli le  
az ajánlatadást, tervezést, anyagrendelést, 
gyártást, és kiszállitást 

 A termelési műveletek széleskörű információ 
tartalma

 Integrált szenzorika és eseménykezelés-rendszer

További funkciók
 Szerszám és vizsgálati eszköz kalibráció

 Integrált tanfolyammanagement 

 Rugalmas, 
 komplex jogosultsági rendszer  

 Többnyelvű és multidevizás  
 rendszer

 Tetszőlegesen bővíthetö 
 fizikai mértékegységrendszer,  

   automatikus átszámolással. 

 Dimenziókövetés (folyóméter, köbméter,  
járófelület, teljes felület, stb)

Alapmodulba integrált főfunkciók:

 Raktárkezelés, és logisztika 

 Partner- és vevőtörzs. 

 Üzemadatok, munkatársak. Műszaktervezés  

 Dokumentmenedzsment. Reklamációk 

 Intézkedések  
(pl. tanfolyamkényszer új termékreviziónál) 

 Termelési költségkövetés 

„APROPO braucht keine
Business-Logik – es ist die
die Business-Logik selbst”
(A.J., Namhafter Fachautor)



APROPO: rugalmas technológia-kezelés

Egy termelési művelet tetszőlegesen sok technológiá-
hoz tartozhat és egy technológia ugyanúgy tetszőlege-
sen sok termékhez. 

A termelési művelet következő termékfüggő 
információit a termékkonfiguráció során 
adjuk meg: 

 Primér anyaglista 

 Szerszám, mérőeszköz igény

 Segédanyag, energiaigény

 Nominális értékek

 Műveletidők és munkaerőigény

 Dokumentumok, bizonylatok

 Technológiai sajátságok

 Műveletköltségek  

A nominálosok (nominális értékek, megnevezéssel és 

toleranciákkal) központi szerepet játszanak a követke-

zőkben:

 Minőségbiztositás egyenletek

 Anyagfogyási egyenletek

 Receptúrák

 Interaktiv művelet-teendők

 Művelet-többletköltségtényező 

 Munkaidőigény

 Külső termelés indítása 

Egy nominális számolhat akár adatbank-funkciókon 

keresztül másokat 

A termékek terméktörzseket alkotnak. A termék-
törzset ugyanúgy lehet konfigurálni mint egy ter-
méket. Ez lehetővé teszi, hogy a maguk a termékek 
csak törzstől eltérő  tulajdonságokat kapjanak, mint 
többlet anyag, más nominális érték, más célgép, hisz 
a „közös” tulajdonságok a törzs alá vannak sorolva. 
A törzs és terméktu-
lajdonságok, valamint 
művelet technológia 
és termékbeállítások 
egyetlen képernyőn 
áttekinthetőek.  

Egy nominális számolhat akár adatbank-funkciókon 
keresztül másokat 

A nominálisok fő használata a termelési protokoll 
háttér funkcióiban van. 

A termelési protokoll minden gyártási lépés fontos 
adatait táblázatosan rögzíti és ellenőrzi. 

A cellákban az érté-
keket vagy szenzorok 
töltik ki, vagy a munka-
társak kézzel. 

A cellaértekeket egyen-
letek ellenőrzik, és pél-
dául selejtet jelentenek.

Anyagfogyás is számol-
ható vagy egy másik 
cella értéke kiszámít-
ható.



Anyagrendelés és áruátvétel
 Ajánlatkérés, megrendelés 

 Engedélyezési fokozatok megrendelésekhez

 Keretszerződések 

 Beszállítói programok, engedmény 

 Áruátvétel, minőségbiztosítás visszáru 

 Vizsgálati kritériumok, mintavételi szabály 

 Beszállítói kiértékelés

Készletgazdálkodás
 Vonalkódrendszer

 Szükkeresztmetszet - vizsgálat

 Minimális készlet

 Rendelési pont 

 Kézi és periódikus leltár 

 Automatikus, periódikus és  
egyedi raktárkönyvlések 

 4-fokozatú raktárhely struktúra

 Foglalási rendszer vevőknek termékekhez vagy 
megbizásokhoz

 Kalibrációs és egyéb vizsgálatok 
adminisztrációja

Gyártási logisztika
 Sarzskövetés 

 Kommissiózás 

 Maradékanyag adminisztráció

 Automatikus egységátszámolás

 Kanban-irányítás 

 Külső termeltetés  

 Nagyobb megbízások splittje

Minőségbiztosítás
 Szabadon definiált minőségbiztosítási  

kritériumok és katalógusok 

 Laborminták 

 Mintavételi szabály,  
feltételes mintavételi szabály  

APROPO: Logisztika és minőségbiztosítás



APROPO: gyártás

 Egyedi megbízás, raktárra gyártás, szériagyártás 

 Komplex gyártási protokoll 

 Külső termelés

A szenzorok lekérdezése és a termelési protokoll  
kiértékelése a háttérben zajik. 

Határértéken túli beadott értékek piros színnel jelennek 
meg és selejt jelentéshez vezetnek.

Egy operátor teendői:

 Előírások tudomásulvétele

 Dokumentumok felhívása

 Felhasznált anyagok és sarzsok kiválasztása 

 Termelési protokollok kitöltése

 Jó és selejt művelet mennyiségek beadása 



APROPO: egyéb modulok

APROP Fin
 Alapadatok: főkönyvi számok, költséghelyek, 

standard könyvelési képletek

 Automatikusan generált termelési költségtéte-
lek 

 Számlák 

 Elő- és utókalkuláció 

 Önköltségszámítás,  

 Devizaszámolás  

 Termelési költségek

 Likviditás tervezés

APROPO Budget
 Projekt költségtervezés 

 Fázisok és munkafolyamatok meghatározása

 Általános források  

 Költségimport SAP-ból 

APROPO Customer 
 Ajánlatok, megbízások, tisztázás, 

 Keretszerződések  

 Számlák  

 Kiszállítások  

 Reklamációk 

 CRM –Funkciók

APROPO Warehouse 
 Raktár adminisztráció 

 Készletgazdálkodás 

 Szűkkeresztmetszet,

 igényszámítás és rendelési pontok

 Anyagrendelés  

 Kalibráció

APROPO Org 
 Munkaidő meghatározás

 Műszaktervek, 

 Tanfolyamok 

APROPO Acquisition 
 Adatgyűjtő (Acquisition) szerver 

 Szenzorok és események 
felügyelete, lekérdezése

 Mérési adatok továbbitása a kliens gépek fele 



APROPO: felhasználások

APROPO Cap
 Előre és hátraütemezés 

(FIFO)  
 Interaktív tervdiagram,  kézi 

eltolás és csere, időoptimali-
záció

 Ábrázolás lotok és gépek 
szintjén

Orvostechnika
 Termelési tapasztalat több 

országban (Németország-
ban, Svájc, USA)

 Stent-, kathéter, szívbillentyű gyártás 
 Komplex minőségbiztosítás és bizonylatok 
 Sok ezer termék, sok száz művelet.

Biodiesel -Produktion
 64 Szenzor és esemény



 Projekt-Todo’k ütemezik

 a tervezést, az ajánlatadást,

 a gyártást és kiszállítást

Gépgyártás
 Solid Edge-Import 

 Nagy darabszámú (10.000)  

 Nagy beépülésű mélységű egyedi gépek

Nyomda
 Interaktiv dialógussal irányított 

könyvnyomtatás


