Tuoterakenteiden automaattinen luonti

Kuva 1 Hallinta-toimintovalikko

Projektiin liittyvät valmistus-, piirustus- ja nimiketiedot avataan valitsemalla projektilistalta projekti aktiiviseksi, ja
painamalla Hallinta-toimintovalikosta ’Valmistus-, piirustus- ja nimiketiedot’ -painiketta. Tämän jälkeen avautuu
ruutu, jonka kautta voidaan uusia nimikkeitä luoda, muokata ja poistaa.
Uuden projektin valmistus-, piirustus- ja nimiketietojen kirjaamisruutu avataan kaksoisklikkaamalla nimikeriviä tai
painamalla ’Tiedot’ –painiketta.

Kuva 2 Projektin valmistus-, piirustus- ja nimiketiedot

Projektin koontarakenteen luominen Excel-taulukosta onnistuu klikkaamalla punaisen nuolen osoittamaa painiketta.

Kuva 3 Projektin valmistus-, piirustus- ja nimiketietojen kirjaaminen

Avautuvassa Excel-tiedoston muokkaustaulukossa on samat muokkausmahdollisuudet, kuin varastonimikkeiden
tuonnissa (ks. ”varastonimikkeiden tuonti Excel-tiedostosta”).
Kun tarvittavat muokkaukset on tehty, tietojen siirto voidaan tehdä painamalla ”siirrä” -painiketta.
Mikäli projektiin sisältyy ostettavia osia, merkataan ne taulukkoon T-kirjaimella (=lisää materiaalina).

Kuva 4 Excel-tiedoston muokkaustaulukko
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Kuva 5 Projektin valmistus-, piirustus- ja nimiketietojen kirjaaminen

(1) Osto-osat eivät näy koontarakenteessa erikseen alapositioina, vaan klikkaamalla position aktiiviseksi,
voidaan sen osaluettelosta nähdä siihen sisältyvät osat, mukaan lukien osto-osat.
(2) Voit lisätä positiolle työvaiheita painamalla ”Valitse työvaihe” -painiketta ja valitsemalla kuormituksen
kohteen sekä asettamalla työvaiheajan.
(3) Valitsemalla pääposition aktiiviseksi voit muuttaa laskentamäärää. Tämän jälkeen painamalla ”Aseta
valmistusmääräksi” –painiketta ko. positiolle asetetuilla määrillä työt ja materiaalit kirjautuvat työlistoihin ja
kuormituksiin.
Mikäli positioon liittyy alapositioita, kirjautuvat niidenkin laskentamäärät automaattisesti valmistusmääriksi.
(4) Ohjelma laskee jatkuvasti projektille kokonaishintaa, samalla kun muutat valmistusmääriä tai lisäät
työvaiheita ja materiaaleja niille määrittämilläsi hinnoilla.
Mikäli position työvaiheiden kuormitukset halutaan kirjata kuormitustaulukkoon, painetaan ”Avaa projektin
työvaiheiden kuormitustaulukko” –painiketta.

Kuva 6 Työvaiheiden merkitseminen kuormitustaulukkoon

Kuva 6 Projektin kuormituksien merkintätaulukko

Työvaiheen tulostuminen kuormitustaulukkoon vaatii, että nimike on asetettu valmistukseen, sille on arvioitu
työaika ja merkitty aloituspäivämäärä. Kuormitustaulukossa voidaan valitun position työvaiheen aloituspäivämäärä
merkitä ”Työn aloituspvm” –sarakkeeseen.
Kuormituksien merkintätaulukosta voit tarkastella projektin kustannuksia, mitä työvaiheita on tehty ja mitkä ovat
vielä tekemättä, sekä lisätä tai poistaa positiolle asetettuja työntekijöitä.
Kun projektin positiot on asetettu valmistukseen ja työvaiheet ajoitettu kuormitustaulukkoon, ohjelma tekee
automaattisesti tarveilmoituksen varaston kautta avautuvalle tarvelistalle.
Materiaaleille kirjautuu automaattisesti tarvepäivämäärä, eli position ensimmäisen työvaiheen alkamispäivä.
Tarvelistan kautta voit suoraan tehdä hankintoja valitsemalla listalta haluamasi rivi(t) aktiiviseksi ja painamalla
”Osta/tarjous” -painiketta.

Kuva 7 Tarvelista

