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ИНОВАТИВНИ 

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

ДИСКРЕТНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 
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TECHNOCLASS                      ERP & ME System  

Специфични отличия 

 ERP & ME система TECHNOCLASS е създадена 

за управление на  промишлени предприятия 

 TECHNOCLASS се е развивала от управление на  

производството към управление на финансите и 

счетоводството  

 TECHNOCLASS е структурирана по бизнес-

процесите на промишлените предприятия  

 TECHNOCLASS е универсална в рамките на 

производствените предприятия 
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 TECHNOCLASS  е максимално приближена до 

спецификата на различните производства 

 Методиката за внедряване на TECHNOCLASS 

гарантира бързо достигане на резултати в 

промишлените предприятия 

 TECHNOCLASS решава специфични  задачи от 

управлението на производството 

 TECHNOCLASS довежда високотехнологичните 

решения до понятен език за производствениците 

 TECHNOCLASS осигурява бързо и гъвкаво формиране 

на план и бюджет на промишленото предприятие 

TECHNOCLASS                      ERP & ME System  

Специфични отличия 
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TECHNOCLASS            География на проектите 

                                    в България 
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 TECHNOCLASS за машиностроителни предприятия 

 TECHNOCLASS за металообработващи предприятия 

 TECHNOCLASS за приборостроителни предприятия  

 TECHNOCLASS за обувни предприятия 

 TECHNOCLASS за трикотажни предприятия 

 TECHNOCLASS за полиграфически предприятия  

 TECHNOCLASS за предприятия за пластмасови изделия 

 TECHNOCLASS за дървопреработвателни предприятия 

 TECHNOCLASS за кариерни предприятия 

 TECHNOCLASS за преработвателни предприятия 

 TECHNOCLASS за химически предприятия 

TECHNOCLASS  

Отраслови решения 
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TECHNOCLASS                    Разпределение на    

            реализирани лицензии по отрасли 
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TECHNOCLASS                    Разпределение на  

              реализирани лицензии по години 
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TECHNOCLASS                          Разпределение на 

                реализирани проекти по брой потребители 
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предприятието: 
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TECHNOCLASS  

От поръчка до машина 

ТРАНСПОРТ 

ОТЧЕТНИК 

РЪКОВОДИТЕЛ СЧЕТОВОДСТВО ПЛАСМЕНТ У-Е КАЧЕСТВО 

ИНСТРУМЕНТ. 

СКЛАД 

СКЛАД  ЦЕХ 

У-Е РЕМОНТ 

РАБОТНО 

МЕСТО ЦПУ 

НАЧАЛНИК ЦЕХ 

СНАБДЯВАНЕ МАРКЕТИНГ ЕКИПИРОВКА ИКОНОМИСТ П  Д  О КОНСТРУКТОРИ 

РАБОТНО 

МЯСТО УНИВ 

ТЕХНОЛОЗИ 

9 
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TECHNOCLASS           Ситуационен център за       

управление на производството 

CRM ПРОДАЖБИ 

ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВ. 

КАЛЕНДАРЕН 

ПЛАН 

ДОСТАВКИ 

ФИНАНСИ 

СЧЕТОВОДСТ

ВО 
СКЛАДОВЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕХ 

ВРЪЗКА С 

МАШИНИ 

ТЕРМИНАЛЕН 

КОНТРОЛ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТИ 

ИНСТРУМЕНТ. 

ПРОИЗВ. 

СЕРВИЗНО 

ОБСЛУЖВ. 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕМОНТИ 

ТРАНСПОРТ 

УПРАВЛЕНИ

Е СЪБИТИЯ 

APS 

MRP II 

ТЕХНОЛОГ. 

КАРТИ 

ПЛАН ЗА 

КОНТРОЛ 

УПРАВЛЕНИЕ 

НАРЯДИ 

ПРОИЗВ. 

ЕКИПИРОВКА 

ИНЖЕНЕРНИ 

РАЗЧЕТИ 

АМОРТИЗАЦ

ИИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА СЪСТОВА 

СЕБЕСТОЙНО

СТ 
БЮДЖЕТИ 

КОНСТР. 

СПЕЦИФИК. 
ГАНТ 

РЪКОВОДИТ

ЕЛ 

ДИРЕКТОР 

ПРОИЗВ. 
НАЧА 

НАЧАЛНИК 

ЦЕХ 
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TECHNOCLASS           Ситуационен център за 

управление на производството 
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12 Работно място за ръководителя  на производството 

Монитор за ресурсен 

анализ 

Монитор за оперативни 

команди 

Монитор визуализация на 

събития 

TECHNOCLASS           Ситуационен център за 

управление на производството 
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TECHNOCLASS           Ситуационен център за 

управление на производството 

Монитор за визуализация на събития 
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14 

TECHNOCLASS           Ситуационен център за 

управление на производството 

Монитор за визуализация на събития 
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15 

TECHNOCLASS           Ситуационен център за 

управление на производството 

Монитор за оперативни команди 
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TECHNOCLASS           Ситуационен център за 

управление на производството 

Монитор за ресурсен анализ 
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TECHNOCLASS  

 За приборостроително предприятие 

“СЕНТИЛИОН” АД е развиващо се с бурни темпове австрийско предприятие 

за производство на електронна апаратура.    

Специалистите от “СЕНТИЛИОН” първи от потребителите на ТЕХНОКЛАС 

започнаха да отчитат труда с използване на бар-код четящи устройства. 

Проектът се управлява от директора на предприятието. 

СЕНТИЛИОН - София 
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TECHNOCLASS  

 За приборостроително предприятие 

СЕНТИЛИОН - София 
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TECHNOCLASS   Информационна основа на 

ситуационния център 

Складови 

наличности 

Незавер- 

шено  

пр-во  

Произв. 

наряди 

по  

машини 

TECHNOCLASS    MES 

Отчеты 

по  

машинам  

и людям 

TECHNOCLASS  

ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО 

Осн. и  

спомаг. 

материали 

Конструкт. 

специфик 

Маршр. 

Техноло- 

гии 

Ордери 

на 

закупку 

Режими 

планиране 

Параметри 

планиране 

План  

продаж- 

би 

Цеховые 

ордера 

СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Параметри 

планиране 

Производств. 

ресурси Електронен 

архив 

TECHNOCLASS    ERP 

MRP APS 

PLM EC 
Определения 

Съобщения 

Анализи 
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TECHNOCLASS    Информационна основа на 

ситуационния център 

 

 

BI - BUSINESS INTELLIGENCE  

 

 

 

CAF – КОНТРОЛИНГ, СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ  

 

 

 

TQC - ПОРЪЧКИ, ПРОДАЖБИ И ЕКСПЕДИЦИЯ 

 

 

OSL – ПОРЪЧКИ, ПРОДАЖБИ И ЕКСПЕДИЦИЯ 

 

PCM - УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКУПКИТЕ CRM – ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ 

Складови 

наличности 

Незавър- 

шено 

произ- 

водство 

Параметри на 

планиране 

Ресурси за 

производство  

Производ- 

ствени 

наряди по 

машини 

PM - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО MES - УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕХА 

Поръчки  

за 

доставка 

Режими на  

планиране 

План за  

продажбите 
Цехови 

поръчки 

Параметри  на  

планиране 

Конструкторски 

спецификации 

Основни и 

помощни 

материали 

Маршрутни 

технологически  

процеси 

Сообщения 

Анализы 

Event Management 

EM - УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯТА 
PLM - ПОДГОТОВКА НA ПРОИЗВОДСТВOTO 

Електронен 

технически архив 

MRP APS 

PLM 

Дефиниране на  

събития и реакции 

Отчети по  

машини  

и хора 



21 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО,  

 БИЗНЕС ПРОЦЕС, СЪЗДАВАЩ ИНФОРМАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМА ЗА  

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО  

   TECHNOCLASS 
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В «Техноклас» се пази и автоматично обновява 

пълната информация за изделията. 

Формиране на документи в съответствие с 

ЕСКД и ЕСТД 

TECHNOCLASS 

 Управление на документи - ЕСКД 
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TECHNOCLASS 

 Управление на документи - ЕСТД 
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TECHNOCLASS Схема на последователно – 

паралелни операции 
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TECHNOCLASS  

 За тежко машиностроене 

РКК - Энергия 
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ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. 

ОБЕМНО ПЛАНИРАНЕ. 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  

   TECHNOCLASS 
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TECHNOCLASS  

Планиране на производството 

Нива на планиране: 

1. Обемно планиране на ниво изделие 

2. Календарно планиране на ниво 
детайли, възли и блокове 

3. Оперативно планиране по операции 
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TECHNOCLASS       КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ. Обемно балансиране на плана 

Планът се разпределя по  

производствените модули в  

съответствие с техния капацитет 



29 

TECHNOCLASS    Планиране на производството  

по стандарт MRP II 

План на  

продажбите 

Структура 

на 

изделието 

Складови 

наличности 

Незавършено 

производство 

Параметри на 

планирането 

Режими на 

планиране 

Планови 

цехови 

ордери 

Ордери 

за 

закупване 

Механизъм за планиране на производството 

MRP II 
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1 

2 3 

4 5 6 
7 

8 9 

10 11 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

9 
8 

11 

10 

остатък цех. ордер 

пл. ордер разход 

Механизъм за планиране на производството 

TECHNOCLASS    Планиране на производството  

по стандарт MRP II 
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TECHNOCLASS      Параметри за планиране 

Параметри за управление формирането на плана за производство 
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 Обект – код на обекта, за който се отнасят параметрите 

 Код на източника (код на цеха / доставчика) – показва 

се обичайния метод за получаването на дадена 

номенклатурна позиция: изготвя се в предприятиео или се 

закупува от доставчиците 

 Закупчик, плановик и т.н. – специалисти, изпълняващи 

за номенклатурната позиция съответните задължения. 

Параметрите се използват за разделяне на зоните на 

отговорност и в качеството на критерии за извадки на 

данни от системата 

 Механизъм за попълнване на запасите (планируема / 

непланируема позиция) – няма необходимост да се 

използва MRP за управлението на запасите на абсолютно 

всички номенклатурни позиции на компанията. За някои 

нескъпи и леснодостъпни изделия могат да се използват 

значително по-прости механизми. 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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 Критична позиция – позиция, която се планира в режим 

«планиране по критични позиции» 

 Политика на поръчката  – параметъра определя 

алгоритъм, по който се формират определен размер 

поръчки: равни на ноебходимото, не по-малки от указаното 

количество; с нарастване, по указан инкремент 

 Минимален размер на поръчката – минимално допустим 

размер на поръчката за дадена номенклатурна позиция 

 Кратност на поръчката – величина, според чиято 

кратност се  определя размера на поръчката за дадена 

номенклатурна позиция – например, количество изделия в 

кутия, контейнер и т.н. 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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 Продължителност на цикъла (или количество на 

производството за едно денонощие) – параметърът показва  

времето (в денонощия), необходимо за производството на 

номенклатурната позиция. Въз основа на него MRP определя 

сроковете за пускането на нови и завършването на вече 

пуснати поръчки, необходими за удовлетворяване на 

търсенето 

 Водещо време – време (в денонощия), с което се увеличава 

продължителността на цикъла за дадена номенклатурна 

позиция 

 Код на периода на поръчката – поръчката удовлетворява 

денонощна потребност или потребност за определен период 

 Период на поръчката – период от време в рамките, на което 

се определят сумарните потребности за дадена 

номенклатурна позиция, представляващи размера на 

«консолидирана» поръчка 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 



35 

 Минимална потребност – минимално остатъчно 

количество по цехов ордер, за което се генерира 

потребност от материали 

 Хоризонт - дължина (в денонощия) на хоризонта на 

оперативно планиране 

 Код на оперативния хоризонт – при съставяне на плана 

се взимат под внимание:     4 - поръчки; 3 - прогнози; 2 - 

поръчки + прогнози; 1 - нещо друго 

 Код на хоризонта – при съставяне на плана се взимат под 

внимание: 4 - поръчки; 3 - прогнози; 2 - поръчки + 

прогнози; 1 - нещо друго 

 Неприкосновен запас – поддържаната от системата MRP 

величина на неприкосновения запас за дадена 

номенклатурна позиция 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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 Процент на неприкосновения запас – процент на 

неприкосновения запас при достигането, на който се активира 

генериране на ордер за доставка (ниво на поръчката) 

 Динамичен неприкосновен запас – определяне нивото на 

неприкосновения запас, в зависимост от потребностите 

 База на запаса – продължителност (в денонощия) на 

периода за изчисляване на средни денонощни потребности 

  Период на динамичен запас –  продължителност (в 

денонощия) на периода, подсигурен от динамичния запас 

 Поръчка – код, показващ, че позицията се управлява по 

поръчка 

 Партида – код, показващ, че позицията се управлява по 

партиди 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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 Код на баланса – код, показващ нарушение на баланса на 

позицията 

 Застъпване – код на режима на планиране със застъпване на 

операциите 

 Застъпване от – брой денонощия от началото на действие на 

ордера 

 Застъпване до - брой денонощия до края на действие на 

ордера 

 Изписване на материал – код, показващ в кой момент се 

изписва необходимия материал: при пускане в 

производството; при отчитане на производството; в друг 

момент 

 Заприходяване на произведеното – код, показващ как се 

заприходява произведеното: с използване на отчета за труда; 

с друг вид отчет 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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 Доставка – код, показващ дали се разпределя по 

клиентски поръчки заприходеното в склад готова 

продукция количество, в момента за заприходяване 

 Задел – показва реда на сортиране на партидите за задел 

по складови аналитични признаци 

 Сортиране на задела – показва реда за сортиране на 

ордерите при задела  - възходящ или низходящ 

 Категория на задела – управлява степента на отчитане 

на аналитичните признаци в склада: пълно съвпадение, 

без значение 

 Задел по складово място – позволява да се заделя само 

от складовото място, за което е назначен цеховия ордер 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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 Задел по ръст – заделя се по аналитични признаци на 

склада, указани в ръстовата информация на позицията 

 Задел макс. – показва максималния брой позиции, за 

които се заделя материала 

 Опт. Прогр. – показва участието на позицията при 

оптимизация на производствената програма 

 Склад – код на склада, където обикновено се съхранява 

позицията 

TECHNOCLASS     Параметри на планирането 
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TECHNOCLASS  Планиране на основата на 

норми за  материални разходи за изделие 

 Планирането пресмята нормите на разходи на 
материали и полуфабрикати като функция на 
времето, отчитайки как се изменят във времето и 
кога са необходими 

 

 Нормата се коригира с  четири коефициента : 

- коефициент на брака 

- коефициент на отдаване 

- коефициент на загуби за настройка 

-  коефициент на загуби за разрушаващ контрол 
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Норми на разходите за период от време 

 Месечни норми на цеховите разходи за          
материали 

 Тримесечни и годишни норми на разходи 

TECHNOCLASS  Планирование на основата 

на норми за  материални разходи за период 
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 Фиксиран неприкосновен запас 

 

 Динамичен неприкосновен запас на 
основата на минал период 

 

TECHNOCLASS    Планирование на основата 

на неприкосновения запас 
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 01  - Y/N – отчитане на параметъра за преместване на датата 

 02 -  Y/N – при формиране на потребности дали да се отчитат 
въведените «на ръка» заявки за доставка 

 03 -  Y/N – пускане на процедура за проследяване на 
неприкосновения запас 

 04 -  Y/N – отчитане на параметъра «планируема / непланируема 
позиция» 

  05 -  Z/N/A – складови места, където се търсят наличности – 
заделяеми, незаделяеми, всички 

 06 – P/N/A  - складови места, където се търсят наличности – 
планируеми, не планируеми,  всички 

 07 – C/S/A  -  подразделения, където се търсят наличности – 
цехове; складове; цехове и складове 

TECHNOCLASS  Режими на планирането 
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 08 – Y/N – отчитане на цеховите ордери при планирането 

 09 – Y/N – остатъчните планови ордери генерират ли потребности 
или само се отбелязват като ненужни за планирането 

 10-  Y/N – при планиране по поръчки дали да се групират 
ордерите, които имат еднакъв срок (дата) на планиране. Ако е 
указано планиране по партиди в рамките на планирането по 
поръчки, то този параметър трябва да бъде «N» (за да не сумира 
партидите) 

 11 - Y/N – отчитане на поръчките за доставка в баланса 

 12 - Y/N – дали да се пуска поцедура за формиране на препоръки 
за изменение на сроковете на ордерите 

 13 - Y/N – при планиране дали да се отчитат наличностите в 
склада 

 14 - Y/N – отчитане на прогнозите 

TECHNOCLASS  Режими на планирането 
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 15 - Y/N – отчитане на клиенстки поръчки 

 16 -  дата – край на хоризонта на планиране 

 17 - Y/N – отчитане на симулационни поръчки 

 18 - Y/N – отчитане на клиентските поръчки 

 19 - Y/N – отчитане утвърждаването на плановите ордери 

 20 – 1 / 2 – режим на задела – отчитат се цехове и складове: 1 
– само обекта на планиране; 2 – всички обекти 

 21 -  Y/N – режим на планиране по поръчки. Ако е «Y», то 
параметър 01 трябва да е «N» 

 22 – режим - работа в случай на минимална поръчка или 
кратно на минималната поръчка + к * инкремент 

TECHNOCLASS  Режими на планирането 

АКО (разчетно планово количество – искано) > стойността на % на 
отдаване, 
ТО се пуска ордер за разчетено планово количество – стойността 
на % на отдаване, 
ИНАЧЕ се пуска ордер за разчетно планово количество. 
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 15 - Y/N – отчитане на клиенстки поръчки 

 16 -  дата – край на хоризонта на планиране 

 17 - Y/N – отчитане на симулационни поръчки 

 18 - Y/N – отчитане на клиентските поръчки 

 19 - Y/N – отчитане утвърждаването на плановите ордери 

 20 – 1 / 2 – режим на задела – отчитат се цехове и складове: 1 
– само обекта на планиране; 2 – всички обекти 

 21 -  Y/N – режим на планиране по поръчки. Ако е «Y», то 
параметър 01 трябва да е «N» 

 22 – режим - работа в случай на минимална поръчка или 
кратно на минималната поръчка + к * инкремент 

TECHNOCLASS  Режими на планирането 
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 23 – режим на работа на планирането по поръчки:  

1 – баланса се изготвя с участие на поръчката;  

2 – баланса се изготвя по идентификационен номер, 
независимо от поръчката 

 
 24 - Y/N – участие на плановите ордери 

 25 - Y/N – режим на планиране по партиди (в рамките на 
планирането по поръчки) 

TECHNOCLASS  Режими на планирането 
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ЦЕХ 

ЦЕХ 

ЦЕХ 

План на 

продажбите 

Структура 

на 

изделието 

Складови 

наличности 

Незавършено 

производство 

Параметри на 

планиране 

Режими на 

планиране 

Планови 

цехови 

ордери 

Ордери 

за 

закупуване 

TECHNOCLASS    Създаване и актуализиране 

на цехов план 

MRP 
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Как плановият ордер преминава в цехов? 

 индивидуално 

 в група 

Кога? 

Какво се случва при този преход? 

 фиксиране на нормите на разход на 
материали и полуфабрикати 

 фиксиране на технологичния маршрут 

 задел в склада  

 печат на документи 

TECHNOCLASS                        Преход от план 

към производство – цехов ордер 
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Плановые 

цеховые 

ордера 

Карта на 

инструмента 

Задел на 

материал 

Маршрутна 

карта 

Спецификация на  

материалите и  

полуфабрикатите 

Цехов 

ордер 

Лимитна 

карта на 

материал 

Плановые 

цеховые 

ордера Плановые 

цеховые 

ордера Плановые 

цеховые 

ордера Планови 

цехови 

ордери 

TECHNOCLASS                      Преход от план 

към производство – цехов ордер 

ЦЕХ 
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TECHNOCLASS                 Преход от план към 

производство – цехов ордер 
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СПАРКИ ЕЛТОС – Ловеч 

TECHNOCLASS   
Богатият опит в планирането 
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КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Управление 

на 

складовете 

TECHNOCLASS  КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ    Управлeние на складове 

Управление на складове 
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TECHNOCLASS  КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ  Видове складове 

СКЛАД 

 

РЕАЛЕН (физически 

съществуващ) 

СКЛАД 

ВИРТУАЛЕН 

 

ДУБЛИРАЩ (паралелно 

работещ) 

СКЛАД 

 

ВИРТУАЛЕН 

СКЛАД 

АКТИВНО  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

СКЛАД 

 

СЧЕТОВОДЕН 
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СКЛАД 

Складское 

место 1 Складское 

место 1 Складское 

место 1 Складское 

место 1 Складское 

место 1 Складовоо 

място 5 

НЕПЛАНИРУЕМ 

НЕЗАДЕЛЯЕМ 

ПЛАНИРУЕМ 

ЗАДЕЛЯЕМ 

TECHNOCLASS  КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ Управление на складове 

Структура на складовете 



56 

TECHNOCLASS  Моделиране на материалните 

потоци 

1. Видове складове (точки, където се съхраняват материални запаси) 

2. Елементи на склада 

3. Статус на склада 

4. Режим на задела 

5. Допълнителни характеристики 

6. Характеристики, свързани с генериране на документи 
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TECHNOCLASS    Формиране на материални 

транзакции 

1. Видове транзакции 

2. Моделиране на транзакции 

 2.1.    Дефиниция на полетата 

 2.2.    Определяне на ефектите на транзакциите 

3. Моделиране на печата на документи 

4. Управление на достъпа на потребителите до транзакциите 
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TECHNOCLASS                         Моделиране на 

материалните потоци  

Производствени партиди и качество на продукцията  

1. Видове партиди 

2. Кодиране на качеството и дефектите 

3. Оценка на продукцията и създаване на документи 
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TECHNOCLASS                         Моделиране на 

материалните потоци 

1. Преоценка на наличностите 

2. Преизчисление на стойността разходите 

3. Инвентаризация 

Остатъци от запаси 
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TECHNOCLASS  

Корпоративно приложение 
“АРСЕНАЛ” АД - Казанлък 
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TECHNOCLASS 

Складови 

наличности 

Незавер- 

шено  

пр-во  

Произв. 

наряди 

по  

машини 

TECHNOCLASS MES 

Отчеты 

по  

машинам  

и людям 

TECHNOCLASS  

ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО 

Осн. и  

спомаг. 

материали 

Конструкт. 

специфик 

Маршр. 

Техноло- 

гии 

Ордери 

на 

закупку 

Режими 

планиране 

Параметри 

планиране 

План  

продаж- 

би 

Цеховые 

ордера 

СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Параметри 

планиране 

Производств. 

ресурси Електронен 

архив 

TECHNOCLASS ERP 

MRP APS 

PLM EC 
Определения 

Съобщения 

Анализи 
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MES - управление на производството в цех 

Основни задачи: 

 

 Контрол на състоянието и управление на ресурсите за производство 

 Оперативно планиране 

 Диспечеризация на производството 

 Управление на документите 

 Управление на данните 

 Управление на персонала 

 Контрол на качеството на продукцията 

 Управление на производствените процеси 

 Управление на производствените фондове 

 Проследяване историята на продукта 

 Анализ на натоварването на ресурсите 
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Параметры 

планирования 

Производств. 

ресурсы 

Произв. 

наряды 

по  

машинам 

задание 

наряд 

серии серии 
серии 

MES Цеховой 

заказ 

ERP 

TECHNOCLASS              MES – управление на 

производството в цех 

Отчеты 

по  

машинам  

и людям 

Отчеты 

по  

машинам  

и людям 

APS 
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 PDM (Project Data Management) функции: 

- Контрол на съдържание, маршрут и срокове на изготвяне на 
 отделните документи 

-  Контрол на комплектност на техническата документация -  
 инструкции и нормативи за работа, маршрутни и операционни 
 карти, чертежи, типови операции и групови технологични 
процеси, програми за  обработка детайли на машини с ЦПУ, 
параметри на партиди на продукцията 

 Управление на измененията 

 Архивиране на информацията 

 Проследяване на измененията на техническата документация 
във времето 

 Сравнение между текущото и архивното състояние на 
техническата документация 

TECHNOCLASS Управление на документите 

Функционален обхват на задачата 



65 

Във всяка функция за  

Печат Проверка  на 

последната ревизия  

на документа 

Добавяне на документа в  

опашката за съгласуване 

и утвърждаване 

Издаване на документи 

TECHNOCLASS         Управление на документи 

Управление на съгласуване и архивиране 
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Линк за съгласуване 

TECHNOCLASS          Управление документами  

Управление на съгласуване и архивиране 

Съгласуване 
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TECHNOCLASS          Управление на документите  

Управление на съгласуване и архивиране 
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Същност на задачата: поддържане на данните, необходими за 

управление на ресурсите за производство (машини, 

екипировка, инструменти, материали, документи): 

 

 структура, основни параметри, характеристики и 
разположение на производствените ресурси 

 технически характеристики на физическите машини 

 комплектация на машините с екипировка и инструменти 

 комплектност на производствената документация  

 наличности на материали и полуфабрикати в цеха 

 наличности на материали и полуфабрикати в складове, 
достъпни за цеха 

 наличности на инструменти и екипировка  

TECHNOCLASS          Контрол на състоянието 

и управление на ресурсите за производство 
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TECHNOCLASS       Контрол на състоянието и 

управление на ресурсите за производство 
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TECHNOCLASS            Наличности на възли и 

детайли в склада на цеха 
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TECHNOCLASS  

Планиране на производството 

Нива на планиране: 

1. Обемно планиране на ниво изделие 

2. Календарно планиране на ниво 
детайли, възли и блокове 

3. Оперативно планиране по операции 
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TECHNOCLASS  

Планиране на производството 
Обемно планиране – работа с поръчките, отчитайки производствения 

капацитет 
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TECHNOCLASS  

Планиране на производството 
Календарен план на цеха. Ежедневен контрол 
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TECHNOCLASS  

Оперативно управление на производството 
TECHNOCLASS управлява изпълнението на цеховите ордери, получаването 

на материали и формирането на съпроводителни документи (технически 

паспорт, искане-разписка, предавателна складова разписка) 
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TECHNOCLASS  

Оперативно управление на производството 
TECHNOCLASS управлява изпълнението на цеховите ордери, получаването 

на материали и формирането на съпроводителни документи (технически 

паспорт, искане-разписка, предавателна складова разписка) 
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TECHNOCLASS  

Оперативно управление на производството 
TECHNOCLASS управлява изпълнението на цеховите ордери, получаването 

на материали и формирането на съпроводителни документи (технически 

паспорт, искане-разписка, предавателна складова разписка) 
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TECHNOCLASS  

Оперативно управление на производството 
TECHNOCLASS управлява изпълнението на цеховите ордери, получаването 

на материали и формирането на съпроводителни документи (технически 

паспорт, искане-разписка, предавателна складова разписка) 



78 

TECHNOCLASS  

Материално-техническо снабдяване на цеха 
TECHNOCLASS управлява изпълнението на цеховите ордери, получаването 

на материали и формирането на съпроводителни документи (технически 

паспорт, искане-разписка, предавателна складова разписка) 
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TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
Същност на задачата: детайлно оперативно планиране на работата на машините и 

персонала  

 

База на планирането:  

 приоритет на поръчките 

 характеристики на продукцията (полуфабрикатите) 

 политика и стратегия на управление на производството  

Стандарт за планиране в TECHNOCLASS – MES: APS 

Честота на планиране (препланиране): за всяка смяна или няколко пъти по време на 

смяната 

Величини, отчитани при планиране: 

 фактическо изпълнение на плана от предходната смяна (ден) 

 текущо наличие на материали и полуфабрикати 

 състояние на производствените ресурси 

Оптимизация (в съответствие с теорията на ограниченията) на асортимента за 

производство: в условия на ограничен материален, машинен, инструментален и 

човешки ресурс. 

База за оптимизация на плана в условия на ограничен ресурс на предприятието: 

директивна целева функция 
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TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 

Оперативно планиране по операции 
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TECHNOCLASS  

Произвежда съчменовинтови двойки. 

ООО „КПО Стандарт” гр. Киев 
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TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
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 планиране по цяло количество в цеховите ордери  

 планиране по осигурено количество в цеховите ордери 

 оптимизация на осигуреното количество в цеховите ордери  

 планиране с (без) отчитане на планираните ремонти  

 планиране с (без) отчитане на блокиране на оборудването  

 планиране с (без) ненормирани операции - норма по подразбиране за ненормирани 
операции 

 планиране с отчитане на изискванията към екипировката 

 планиране с отчитане на изискванията към за технически характеристики на оборудването 

 планиране без отчитане на натоварването  

 планиране с отчитане на натоварването (претоварване не се планира)  

 планиране на разпределението на нарядите «назад» от срока за изпълнение 

 планиране на разпределението на нарядите «напред» от текущата дата 

 * планиране с функция «изглаждане на претоварването» с преназначаване на операциите 
върху алтернативно оборудване  

 планиране с «ръчно» (директивно) разпределение на нарядите по машини 

Модели на планиране 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
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Приоритети на пускане наряди в производство 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 

Приоритети по: 

 серии 

 операции 

 начална дата на цеховите ордери 

 крайна дата на цеховите ордери 

 количество на изделия в цеховия ордер 

 количество на изделия в серията 

 продължителност на операциите 

 приоритет на поръчката 

 дата на поръчката 

 *критично отношение (фактически оставащо време до завършване на 
цеховия ордер към продължителността на оставащата работа по него) 

 минимална или максимална продължителност на операциите 

 директивен приоритет, определен от потребителя 
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Критерии за разпределение на нарядите по машини и изпълнители 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 

 минимален брой използвани машини 

 равномерно разпределение 

 минимален брой премествания на полуфабрикатите 

 минимален брой пренастройки на машините 

 с ограничен хоризонт на планиране 

 с оптимизация по максимално натоварване на оборудването 

− при минимален брой машини 

− при равномерно разпределение по машини 

− в режим „напред от текуща дата” или “назад от краен срок” 
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Разпределение на нарядите по машини след оптимизация 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
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(пример - 4 работни места с по 4 машини) 

 

Разпределение на нарядите по машини след оптимизация 
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TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
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Дневни и сменни графици 

Резултат на оперативното планиране в цеха:  

 производствени задачи на цех, бригада, работно място, 
машина 

 преместване на полуфабрикати и материали между 
работни центрове, участъци и цехови складове 

 работа на транспортната служба 

 подаване на материали от складовете  към работните 
участъци 

 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
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Дневни и сменни графици 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 



90 

Дневни и сменни графици 

TECHNOCLASS  

Оперативно планиране в цеха 
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Задачи на диспечирането в реално време: 

 разпределение на работата по машини и хора 

 контрол на процеса на производство 

- изпълнение на операциите и поръчките 

- обем на партидите 

- натоварване на оборудването 

- заетост на специалистите 

 определяне на степента на изпълнение на плана 

 внасяне на  необходими изменения в цеховия план като реакция на 
отклонение на производствените процеси от планираното развитие 

 параметрично синхронизиране на отчитането на вложения труд и 
отчитането на изразходваните материали 

 отчитане на изпълнените операции – ръчно или с технически средства 
(четци на бар-кодове) 

 отчитане на движението на материалния поток  

 

TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 
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TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 
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TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 



94 

TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 
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Отчет без разпределение 

TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 
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Отчет без разпределение 

TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 
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Отчет за работа на конвейер  

TECHNOCLASS  

Диспечиране на производството в цеха 
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TECHNOCLASS                MES – управление на 

производството в цеха 

RALF RINGER - Москва 
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Същност на задачата: информационно взаимодействие на 

различните производствени подсистеми с цел получаване, 

запазване и предаване на технологичните и производствени 

данни, създавани за и в производствената среда на 

предприятието.  

 

 

Начини за събиране на данни: 

 ръчно въвеждане 

 автоматизирано въвеждане – използване на бар-кодове  

 автоматично периодично въвеждане от АСУТП 

 непосредствено от производствените линии  

 

TECHNOCLASS  Управление на данните 



100 

TECHNOCLASS  Управление на данните 
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Оперативно управление на производството 

TECHNOCLASS  Управление на данните 
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Въвеждане  на 

бар-код със 

скенер 

Печат на 

контролни 

етикети 

TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминал за събиране на данни 

Въвеждане на 

данни от 

електронни 

везни 

Въвеждане на данни от 

измервателен 

инструмент 

Въвеждане в 

машините на 

параметри на 

управление 

Връзка с 

ЦПУ на 

машината 

Връзка със 

системата за 

управление на 

производството 
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Използване на терминали в «Пневматика Серта» 

TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминал за събиране на данни 



104 

TECHNOCLASS              MES – управление на 

производството в цеха. Цехов ордер 
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TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминал за събиране на данни 
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TECHNOCLASS             Управление на данните. 

Терминал за събиране на данни  - 7’’ монитор 
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TECHNOCLASS  Диэлектрические кабельные 

системы (г. Тверь) 
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Използване на терминали в «ДКС» - Тверь 

TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминал за събиране на данни 
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TECHNOCLASS                   Управление на данните. 

Терминал за събиране на данни  - 15’’ монитор 
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TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминали за събиране на данни 



111 

Използване на таблет 

TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминал за събиране на данни 



112 

Използване на смартфон 

TECHNOCLASS           Управление на данните 

Терминал за събиране на данни 
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Същност на задачата: управление на информацията, свързана с 

персонала и сделното заплащане на труда: 

 списъчен състав 

 квалификация и принадлежност към бригади и подразделения 

 движение на персонала между подразделенията 

 разпределение на персонала по машини 

 съответствие на извършените работи на квалификацията на 
специалиста 

 отчети за заработката на сделчиците 

 отчети за продължителността и причините за престоите на 
работниците 

 отчети за количеството и причините за брака при всяка 
операция по изпълнители 

 тарифни мрежи и корекционни коефициенти, формиращи 
заработката 

TECHNOCLASS        Управление на персонала 

                                  в цеха 
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TECHNOCLASS        Управление на персонала 

                                  в цеха 



115 

Управление на персонала в цеха 

 

TECHNOCLASS       Управление на персонала 

в цеха. Сделно заплащане на труда 
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TECHNOCLASS        Управление на персонала 

                                  в цеха 
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Същност на задачата: управление на процесите на техническо 

обслужване и поддържане на оборудването: 
 

 Планиране на основни и оперативни ремонти на оборудването и 
екипировката по време на целия производствен процес 

 Отчитане на изпълнението на ремонтите 

 Управление на разходите на цеха за ремонт 

 Управление на запасите от резервни части на цеха 

 Предаване на информация за изменение на производствените 
ресурси, настъпили в следствие на провеждани ремонти, към 
задачите за планиране и диспечиране на производството 

 

TECHNOCLASS                            Управление на 

производствените фондове 
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TECHNOCLASS                             Управление на 

производствените фондове 
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 Определяне степента на съответствие на доставения материал с 
техническите изисквания и приети стандарти. 

 Определяне на съответствието на произведената продукция съгласно 
работните инструкции и приетите стандарти 

 Регистриране на откритите дефекти и несъответствия 

 Прилагането в определена последователност на процедури за 
отстраняване на дефекти 

 Анализ статистики 

- предоставяне (в т.ч. в реално време) на данни за качеството на 
продукцията, събрани на производствено ниво 

- посочване на критични точки  

- издаване на контролни документи и сертификати за качество 

- издаване на протоколи за изменения 

 TECHNOCLASS             Контрол на качеството 

на продукцията 
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TECHNOCLASS                Протокол за входящ 

технически контрол 
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TECHNOCLASS  Уведомяване на отговорното 

лице чрез система за обмен на съобщения 
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TECHNOCLASS              Контрол качеството на 

продукцията 
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TECHNOCLASS      Управление  на качеството 

Терминал за събиране на данни 

Контролен план на операция 
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TECHNOCLASS      Управление  на качеството 

Терминал за събиране на данни 

Контролен план на операция 
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TECHNOCLASS     Управление  на качеството 

Терминал за събиране на данни 

Регистрация  на результат от контрол 
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TECHNOCLASS     Управление  на качеството 

Терминал за обмен на данни 

Анализ на контролните операции 
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Същност на задачата: проследяване, във 

взаимодействие с АСУТП, изпълнението на зададен 

производствен процес и, в случай на отклонения, 

предлагане на оператора информация, необходима 

за взимане на решение за внасяне на корекция 

TECHNOCLASS                          Управление на 

производствените процеси 
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TECHNOCLASS          Управление производствените 

процеси.  Връзка с машини.  Анализ на натоварване 
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TECHNOCLASS             Управление производствените 

процеси. Връзка с машини. Анализ на натоварване. 
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Събиране на данни за системата за управление на «Спарки Елтос» - Ловеч 

TECHNOCLASS                           Управление на 

производствените процеси 
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TECHNOCLASS     Проследяване историята на 

продукта 

Същност на задачата: предоставяне на пълна информация за 
всяка отделна партида на продукта: 

 данни за компонентите на продукта 

 серийни номера и характеристики на произведените партиди 

 отчет (от първа до последна операция) за персонала, взел 
участие в производството на конкретната партида 

 данни за партидите компоненти (полуфабрикати), използвани 
в производството на отделната партида на продукта 

 данни за партидите на вложените материали и за техните 
доставчици 

 условия на производство на всяка партида и евентуални 
несъответствия с установените норми 

 индивидуален технологически паспорт на изделието 
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TECHNOCLASS     Проследяване историята на 

продукта 

Информацията за историята на продукта може да съдържа:  

 Проследимост на производствените партиди 

 Отчет (от материала до крайното изделие) за персонала, 
участвал в производството на конкретния  продукт 

 Данни за компонентите на продукта 

 Данни за материалите и техните доставчици 

 Серийни номера и характеристики на партидите 

 Текущи условия за производство и отклонения от нормите 

 Индивидуален технологичен паспорт на изделието 
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TECHNOCLASS  Проследяване историята на 

продукта 
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Функционален обхват на задачата - генериране на отчети за: 

 реални резултати от изпълнението на производствените 
операции 

 сравнителни анализи на текущи, предишни и очаквани 
резултати  

 налични ресурси 

 степен на натоварване на ресурсите 

 продължителност на производствения цикъл 

 съответствие на текущите резултати на очакваните 
(плановите) и/или предишни резултати  

TECHNOCLASS        Анализ на натоварването 

на ресурсите 
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TECHNOCLASS          Анализ на натоварването 

на ресурсите 
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TECHNOCLASS        Анализ на натоварване на 

ресурсите 



137 

TECHNOCLASS  Анализ на натоварването на 

ресурсите в цеха 
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TECHNOCLASS           Анализ на ефективността 

на ресурсите 
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TECHNOCLASS         Анализ на ефективността 

на ресурсите. ОЕЕ диаграма върху терминал 
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TECHNOCLASS        Анализ на ефективността 

на ресурсите. ОЕЕ диаграма 
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TECHNOCLASS  Анализ на себестойността 
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TECHNOCLASS     Анализ на себестойността 

(по изделия) 
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Създава задание и организира кроенето: 

предварително и окончателно, в съответствие с 

марката и дебелината на материала.  

Определя машина и листови заготовки,  зарежда 

заданието. 

 

Управление на информацията за 

производствени поръчки за фигурно кроене 

Автоматично или интерактивно създава карти за 

кроене за всеки проект,  използвайки База знания 

за технологиите  за обработка.  

Система за разкройно производство 

TECHNOCLASS           Специализирана MES за 

разкроен цех 
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TECHNOCLASS                             BI-функции на 

производствената система 
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TECHNOCLASS  

Интеграция 
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Cpc production scheduler 

Yamazaki mazak corporation 

 

 

 

 

TECHNOCLASS 

 

 

 

 
MRP 

Цехови 

Ордери 

За деня 

Денонощен 

график 

Ордер 

за 

Заготовки 

Ведомост 

на 

Инструмен- 

тите 

Отчет за  

изпълнение 

TECHNOCLASS  

Интеграция 

БЪДЕЩНОСТ – Чирпан 
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TECHNOCLASS 

Складови 

наличности 

Незавер- 

шено  

пр-во  

Произв. 

наряди 

по  

машини 

TECHNOCLASS MES 

Отчеты 

по  

машинам  

и людям 

TECHNOCLASS  

ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО 

Осн. и  

спомаг. 

материали 

Конструкт. 

специфик 

Маршр. 

Техноло- 

гии 

Ордери 

на 

закупку 

Режими 

планиране 

Параметри 

планиране 

План  

продаж- 

би 

Цеховые 

ордера 

СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

Параметри 

планиране 

Производств. 

ресурси Електронен 

архив 

TECHNOCLASS ERP 

MRP APS 

PLM EC 
Определения 

Съобщения 

Анализи 
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TECHNOCLASS          Ситуационен център за 

управление на производството 

CRM ПРОДАЖБИ 

ПОДГОТОВКА 

ПРОИЗВ. 

КАЛЕНДАРЕН 

ПЛАН 

ДОСТАВКИ 

ФИНАНСИ 

СЧЕТОВОДСТ

ВО 
СКЛАДОВЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕХ 

ВРЪЗКА С 

МАШИНИ 

ТЕРМИНАЛЕН 

КОНТРОЛ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТИ 

ИНСТРУМЕНТ. 

ПРОИЗВ. 

СЕРВИЗНО 

ОБСЛУЖВ. 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕМОНТИ 

ТРАНСПОРТ 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЪБИТИЯ 

APS 

MRP II 

ТЕХНОЛОГ. 

КАРТИ 

ПЛАН ЗА 

КОНТРОЛ 

УПРАВЛЕНИЕ 

НАРЯДИ 

ПРОИЗВ. 

ЕКИПИРОВКА 

ИНЖЕНЕРНИ 

РАЗЧЕТИ 

АМОРТИЗАЦ

ИИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА СЪСТОВА 

СЕБЕСТОЙНО

СТ 
БЮДЖЕТИ 

КОНСТР. 

СПЕЦИФИК. 
ГАНТ 

РЪКОВОДИТ

ЕЛ 

ДИРЕКТОР 

ПРОИЗВ. 
НАЧА 

НАЧАЛНИК 

ЦЕХ 


