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Sammanfattning
Under sommaren 2012 genomfördes ett examensarbete på Siemens Industrial Turbomach-
inery AB i Trollhättan gällande möjligheterna att införa papperslös verkstad. Syftet med
examensarbetet var att kartlägga möjligheterna att minska administrativ hantering av
produktionsorderkort och öka realtidsuppdatering. För att avgränsa studien avsåg examens-
arbetet endast flödet av produktionsorderkort ifrån planeringsavdelningen genom två pro-
duktionsgrupper och vidare in på godsavdelningen.

För att kartlägga flödet för den manuella hanteringen av produktionsorderkort upprättades
värdeflödesanalyser. Dessutom genomfördes ett studiebesök på Volvo Aero Corporation
för att se hur ett annat företag har gjort för att eliminera elektronisk produktionsorder.
Utifrån värdeflödesanalyserna och studiebesöket identifierades tre frågeställningar vilka an-
sågs vara betydelsefulla för att kunna införa elektronisk produktionsorder. Dessa var huru-
vida affärssystemet klarar av att hantera införande av elektronisk produktionsorder, hur
spårbarheten av material skall bibehållas samt hur godsavdelningen skall få information om
var detaljer skall förflyttas. För att besvara dessa frågor genomfördes 15 intervjuer med per-
sonal från Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan, med personal från huvud-
kontoret i Finspång samt med personal från systemutvecklingsföretaget Else AB.

Informationen från alla intervjuer samt studiebesöket på Volvo Aero Corporation belyser
möjligheterna och problemen med att eliminera produktionsorderkorten och sammanställ-
des i en utvärdering. Denna utvärdering ligger till grund för kartläggningen av det framtida
tillståndet, vilken visar ett tänkbart arbetssätt när produktionsorderkorten tagits bort och
ersatts med elektronisk produktionsorder. Det som huvudsakligen belyses i det framtida
tillståndet är att affärssystemet är förberett för elektronisk produktionsorder, dock rekom-
menderas införande av Warehouse Management System samt ett transportssystem. För att
underlätta implementering av elektronisk produktionsorder skulle införande av ett web-
baserat användargränssnitt vara lämpligt.
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Abstract
During the summer of 2012 a project was executed at Siemens Industrial Turbomachinery
AB in Trollhättan. The purpose of the project was to evaluate opportunities of implemen-
ting a paperless production in order to reduce the administrative management of produc-
tion cards and increase real-time update. Due to time limits the investigating area was
restricted to the planning department, two manufacturing groups and the storage and
goods department.

The project started with a value stream mapping to facilitate an overview of the present
state of managing production cards. Furthermore an educational visit at Volvo Aero
Corporation in Trollhättan was necessary in order to observe another company which al-
ready has successfully implemented paperless production. With reference to the value
stream mapping of present state and the educational visit, following issues were identified
to be important for the project in order to be successful: How shall the Enterprise Re-
source Planning system manage? How could materials be traceable? How would the stor-
age and goods department receive information of where materials need to be transported?
In order to solve these issues 15 interviews were conducted with personnel at Siemens
Industrial Turbomachinery AB in Trollhättan and Finspång along with personnel from the
system developer company Else AB.

The future state is based on information from the interviews and the educational visit and
describes how Siemens Industrial Turbomachinery AB in Trollhättan could work when the
production cards are removed. The future state mainly shows that the Enterprise Resource
Planning system has no problem managing paperless production however; it’s recommend-
ed to introduce a Warehouse Management System and Transport System. To simplify the
implementation of electronic production orders an interface towards R/3 would be appro-
priate.
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Nomenklatur
Chargenummer: Anger vilken smälta som plåt eller svetstråd kommer ifrån.

I-ritning: Instruktionsritning är ett tillverkningsunderlag för operatör vid genomförande av
operation.

PIA: Produkter i arbete.

POK-tid: Tiden för fysisk hantering av produktionsorderkort.

Plocklista: En stycklista för material som skall plockas ut ur lager.

Produktionsorderkort: Produktionsdokument som ger information om när och var en
detalj skall tillverkas.

SIT: Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan.

SIT AB: Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång.

Svetsbås: Plats där svetsoperatör utför svetsoperation.

Tillverkningsunderlag: Dokument som används vid tillverkning exempelvis i-ritningar, rit-
ningar och olika mätprotokoll.
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1 Inledning
Nedan följer en beskrivning av företaget samt en redogörelse för bakgrund, mål och avgränsningar i
examensarbetet.

Under sommaren 2012 genomfördes ett examensarbete på Siemens Industrial Turbo-
machinery AB i Trollhättan (SIT) gällande utvärdering för implementering av papp-
erslös verkstad.

1.1 Företagsbeskrivning
Enligt Halvorsen (2012) grundades SIT år 1972 som Trestad Svets AB. Företaget
köptes år 2005 av huvudkoncernen Siemens AG och är nu en produktionsenhet till
Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång (SIT AB). SIT har för tillfället 187
stycken anställda varav 146 är kollektivanställda och 41 är tjänstemän. De tillverkar
främst brännkammare och komponenter till gasturbiner. Tillverkningen kan delas upp
i tre huvudgrupper: svetsning, pressning och laserbearbetning. Förutom den interna
kunden SIT AB, dit alla brännkammare levereras, har SIT även externa kunder. Några
av dessa är Volvo Aero Corporation (VAC) och Rolls-Royce. Dock levereras inga
brännkammare dit, utan komponenter av olika slag.

1.2 Bakgrund
SIT spenderar i dagsläget mycket tid på administrativt arbete med produktionsdoku-
ment. Med produktionsdokument avses produktionsorderkort, i-ritningar och ritning-
ar. På grund av den manuella hanteringen av produktionsdokument saknas realtids-
uppdatering vid förändringar vilket har medfört kvalitetsbrister i form av felaktiga
dokument. Det ökar även risken för att produktionsdokument förstörs eller försvin-
ner.

1.3 Mål
Huvudmålet för examensarbetet är att kartlägga möjligheterna att minska administra-
tiv hantering av produktionsorderkort i produktionen genom en förstudie, vilken skall
innefatta en utvärdering av vad som krävs för att implementera en papperslös produk-
tion.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet har fokuserat på att eliminera den manuella hanteringen av produk-
tionsorderkort, inte på att eliminera utskriften av tillverkningsunderlag. För att avgrän-
sa examensarbetet avser förstudien endast flödet av produktionsorderkort ifrån plan-
eringsavdelningen genom två produktionsgrupper och vidare in på godsavdelningen.
De två produktionsgrupperna var en lasermaskin och en manuell svetsavdelning.
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2 Metod
Följande kapitel beskriver olika generella metoder för att genomföra examensarbetet samt hur exa-
mensarbetet faktiskt har gått tillväga.

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder
Enligt Holme och Solvang (1997) är en metod ett sätt att lösa ett problem och komma
fram till ny kunskap. Två olika metodiska angreppssätt kan urskiljas vilka är kvalitativ
metod och kvantitativ metod. Patel och Davidson (2003) hävdar att en kvantitativt
inriktad forskning innebär mätning vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och
analysmetoder. Däremot innebär en kvalitativt inriktad forskning att datainsamling
fokuseras på mjuk data, exempelvis i form av kvalitativa intervjuer, tolkande analyser
och oftast verbala analysmetoder av textmaterial. Den största skillnaden mellan de två
olika metoderna är enligt Holme och Solvang (1997) att en kvalitativ metod analyserar
ett problem genom att samla in riklig information om ett litet undersökningsområde,
medan en kvantitativ metod innebär att liten mängd information samlas in från ett
stort undersökningsområde. Kort sagt samlar kvalitativ metod in information på
djupet och kvantitativ metod samlar in information på bredden.

Holme och Solvang (1997) hävdar att information som samlas in måste ifrågasättas
utifrån två perspektiv, dels hur pålitlig informationen är (reliabilitet) samt hur giltig
informationen är (validitet). Enligt Ejvegård (2003) kan reliabiliteten exempelvis
kontrolleras genom att testa en process eller individ två gånger, skiljer sig resultaten
har processen låg reliabilitet. Holme och Solvang (1997) påstår att validiteten avser
hur något mäts och att rätt saker används vid rätt tillfälle. För att försäkra sig om att
informationen som erhålls i en intervju är giltig bör den responderade frågas huruvida
den har kunskap om det intervjun avser (Ibid.).

2.2 Intervjuteknik
Ur Patel och Davidson (2003) framgår att intervju är en teknik för att samla
information och som bygger på frågor. Vidare menar Lantz (2007) att det finns olika
former av intervjuer. Den öppna intervjun, även kallad kvalitativ intervju, innebär att
intervjuns uppläggning utgår ifrån en vid fråga och fokuserar på det den utfrågade vill
belysa. Då den är rent informativ, helt utan standardisering, går den öppna intervjun
inte att jämföra med andra intervjuer. Den riktat öppna intervjun innebär att inter-
vjuaren har bestämt ett område eller tema som den utfrågade skall besvara frågor
inom, dock finns ingen förutbestämd frågeföljd. I den strukturerade intervjun, även
kallad kvantitativ intervju, bestäms tema och område samt ordningsföljd av frågor
innan intervjun genomförs, exempelvis genom en enkät. Detta medför att intervjuerna
går att jämföra och analysera med varandra (Ibid.). Dock menar Patel och Davidson
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(2003) att intervjuaren måste försäkra sig om att intervjun verkligen täcker alla del-
områden med frågor och se till att svarsalternativen är väsentliga.

Ejvegård (2003) påstår att det finns aspekter att tänka igenom innan genomförande av
intervju. Bland annat bör intervjuaren inte komma stressad eller nervös till intervjun
då detta kan smitta av sig och påverka resultatet. Inte minst är det betydelsefullt att
intervjuaren efterstävar att ha en neutral och objektiv inställning för att inte påverka
den utfrågades svar (Ibid.).

2.3 Tillvägagångssätt
Denna studie utvärderade möjligheterna att implementera papperslös verkstad utifrån
tillämpning av kvalitativ metod då data insamlades framförallt genom kvalitativa inter-
vjuer och bearbetades genom tolkande analyser.

Ur Patel och Davidson (2003) framgår att litteraturstudie ger nödvändig kunskap för
att hitta vad som är väsentligt inom problemområdet och genomföra viktiga avgräns-
ningar. För att få förståelse om hur kartläggning av nuvarande och framtida process
skulle utföras, genomfördes inledningsvis en litteraturstudie om värdeflödesanalys.
Vidare studerades grundläggande program och system, som var relevanta, för att få in-
sikt i hur dessa fungerade och kunde användas. Då kvalitativ metod tillämpades var
intervju av personal och specialister relevant vilket medförde en litteraturstudie om
intervjuteknik.

För att inhämta kunskap om hur ett annat företag implementerat papperslös verkstad
genomfördes ett studiebesök på VAC i Trollhättan. Varför just VAC valdes beror i
synnerhet på att de använder sig av samma affärssystem som SIT och affärssystem i
sig har antagits vara en avgörande del i att kunna implementera papperslös verkstad
eller inte. Studiebesöket omfattade tre riktat öppna intervjuer med en tillverknings-
ledare, en produktionsberedningschef och en planerare på VAC, se Bilaga A. Under
studiebesöket närvarade även IT-ansvarig från SIT för att stötta gällande information
om det egna affärssystemet. Från början var tanken att intervjuerna skulle vara in-
spelade, dock har VAC en säkerhetspolicy vilken förbjuder mobiltelefon med kamera.
Detta medförde att den tänkta inspelningsapparaten beslagtogs och intervjuerna fick
dokumenteras skriftligt. Det var totalt tre intervjuer och varje intervju pågick i ungefär
en timme. Studiebesöket avslutades med en rundtur i en av VAC:s verkstad. Efter
studiebesöket renskrevs och sammanställdes intervjuerna i en benchmarking. Enligt
Rentzhog (1998) handlar benchmarking inte enbart om att mäta prestation utan även
ge möjlighet att förbättra den egna processen. Således har benchmarkingen använts
för att belysa möjligheterna att implementera papperslös verkstad på SIT.

Efter att litteraturstudien utförts påbörjades själva förstudien. Som ett första steg upp-
rättades värdeflödesanalyser för informationsflödet från planeringsavdelningen, via två
produktionsgrupper och ut till godsavdelningen. Detta för att se var den manuella
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hanteringen av produktionsorderkort skedde i processen. Vid kartläggning av process-
en erfordrades fem intervjuer, varav en var en gruppintervju, med personal från res-
pektive ovannämnd avdelning, se Bilaga A. Dessa var öppna för att få ut så mycket in-
formation som möjligt. Varje intervju tog omkring två timmar. Vid val av vem som
skulle intervjuas från respektive avdelning togs hänsyn till arbetserfarenhet på SIT. De
med längst och störst arbetserfarenhet ansågs vara mest lämpade och trovärdiga. Efter
de enskilda intervjuerna sammanställdes de olika informationsflödena och granskades
gemensamt av alla de intervjuade. Detta för att minska risken för missförstånd och
felaktiga uppgifter.

Utifrån värdeflödesanalysen och studiebesöket identifierades tre frågeställningar vilka
ansågs vara betydelsefulla för att kunna införa elektronisk produktionsorder. Dessa
var:

 Vad krävs av affärssystemet för att kunna implementera papperslös verkstad?

 Vad krävs för att spårbarheten av detaljer skall bibehållas?

 Vad krävs för att godsavdelningen skall få information om var detaljer skall
förflyttas?

Möjligheterna att minska den manuella hanteringen av produktionsorderkort utvärd-
erades således utifrån de identifierade frågeställningarna. Frågorna besvarades genom
att utgå ifrån materialet i litteraturstudien, de interjuver som genomfördes med anställ-
da på berörda avdelningarna på SIT samt studiebesöket på VAC. Dessutom erfordra-
des ytterligare sex intervjuer med personer inom specialistområden på SIT och SIT
AB, se Bilaga A. På grund av att SIT AB består av ett stort antal avdelningar var det
svårt att veta vem som var rätt person att intervjua. Valet av person grundades därför
på rekommendationer från personal på SIT. Fem personer intervjuades från SIT AB
och varje intervju tog ungefär en timma. I en av intervjuerna kom det fram att SIT AB
har haft ett samarbete med systemutvecklingsföretaget Else AB. På grund av att SIT
AB samarbetat med Else AB vid installation av system i produktionen gjordes en
intervju med dem, se Bilaga A. En gruppintervju utfördes hos Else AB i Göteborg
och varade i en timma.

Alla intervjuer var öppna för att få ut så mycket information som möjligt. All insamlad
information har transkriberats, skickats till den utfrågade för godkännande och sedan
lagts in som bilaga. Den information och de källor som inte godkänts för offentligt
bruk har sekretessbelagts.

Utifrån utvärderingen skapades ett framtida tillstånd genom en värdeflödesanalys vil-
ken visar hur informationsflödet kan påverkas vid digitalisering av produktionsorder-
kort. Det visar även hur SIT behöver arbeta för att kunna införa elektronisk produk-
tionsorder.

Sammanställningen av rapporten skedde löpande under hela examensarbetet.
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3 Teori
Följande kapitel behandlar teorier och verktyg för att kunna utvärdera möjligheterna att eliminera
hanteringen av produktionsorderkort.

3.1 Värdeflödesanalys
Process definieras som en följd av logiskt sammanhängande aktiviteter som upprepas
och har en tydlig början samt ett tydligt slut (Jonsson & Mattsson 2011). Ur Rentzhog
(1998) är en viktig aktivitet för processägare och processledningsteam att utveckla
förståelse för processen för att kunna leda och förbättra den. Dock finns det en
skillnad mellan att leda och förbättra en process. För att leda en process krävs en
övergripande förståelse medan det vid en förbättring av en process krävs detaljerad
förståelse i form av exempelvis arbetsflöden, cykeltider och kostnader.

Enligt Rother och Shook (2001) är ett värdeflöde alla aktiviteter som är nödvändiga
för att kunna förädla en produkt. Den innefattar hela tillverkningsprocessen vilket är
allt ifrån anskaffning av råmaterial fram till att produkten är i kundens händer. Vidare
kan en tillverkningsprocess delas upp i två olika flöden, material- och informations-
flöden, vilka måste tas hänsyn till vid processkartläggning (Ibid.). Johnsson och
Mattsson (2011) hävdar att materialflöde avser flödet av råmaterial, detaljer, kompo-
nenter och artiklar medan ett informationsflöde avser flödet av information om
behov, tillgänglig kapacitet och beläggning. Rother och Shook (2001) menar att för-
delarna med att kartlägga ett värdeflöde bland annat är:

 Den hjälper till att tydliggöra mer än enstaka processer.

 Den skapar ett språk som underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 Lyfter fram beslut som har inverkan på flödet och risken för att detaljer förbi-
ses minskar.

 Den visar sambandet mellan informations- och materialflödet.

Vid kartläggning av ett flöde är första steget att rita en karta över nuvarande tillstånd.
Enligt Rother och Shook (2001) beskriver det nuvarande tillståndet var värde skapas
och var det finns orsaker till slöseri samt lägger grunden för planering av förbättringar.
Vidare bör upprättaren börja med en snabb vandring genom hela värdeflödet för att
få en förståelse för processen och för att kunna kartlägga det nuvarande tillståndet
(Ibid.). Värdeflöden bör även alltid kartläggas ifrån slutet och uppströms för att pro-
cessen skall vara kopplad till kundens behov. Vidare skall skapandet av kartan göras
av upprättaren vilken helst bör använda blyertspenna och rita för hand (Ibid.). Rentz-
hog (1998) påpekar dock att det finns en risk för att för många detaljer av processen
beskrivs i kartan och att upprättaren fastnar i kartläggningsstadiet. Dessutom tenderar
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färdigställandet av kartläggningen att bli ett mål mer än att använda kartläggningen
som ett verktyg för att förbättra processen (Ibid.).

Ett värdeflöde kan illustreras som Figur 1.

Figur 1. Kartläggning av ett generellt värdeflöde. Inspirerad av: Petersson (2009)

Av Figur 1 framgår endast ett fåtal symboler som kan användas vid kartläggning av ett
värdeflöde. För förklaring av symboler se Tabell 1.

Tabell 1. Symbolbeskrivning. Inspirerad av: Rother och Shook (2001)

Symboler Representerar Betydelse

Lager Material lagerförs.

Tillverkningsprocess
En ruta motsvarar ett
flödesområde eller en
process.

Faktaruta

Används för att visa
fakta om bland annat
tillverkningsprocessen,
avdelning, kunder.

Elektroniskt
informationsflöde

Informationsflöde med
hjälp av datorer eller
modem.
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Symboler Representerar Betydelse

Manuellt
informationsflöde

Informationsflöde i
form av tillverknings-
order och leveransplan.

Förflyttning av tillverk-
at material

Material som tillverkas
och flyttas till näst-
kommande process.

Tidslinje
Anger den värdehöjande
tiden och processen
ledtid.

Betydelsen av symbolerna i Tabell 1 är alltid detsamma, förutom symbolen Faktaruta
som kan innehålla olika typer av information beroende på vilken typ av flöde som
kartläggs. Den information som exempelvis kan finnas med i Faktarutan är:

 Tillgänglighet (T) vilket innebär i vilken utsträckning någonting finns att tillgå,
exempelvis information.

 Kvalitet (Q) omfattar andelen fel och brister för en process.

Rother och Shook (2001) menar att informationen från Faktarutan används för att
identifiera slöseri och generera förbättringsförslag till det förbättrade värdeflödet, det
så kallade framtida tillståndet.

Enligt Rother och Shook (2001) summeras den värdehöjande tiden och processens
ledtid till en total värdehöjande tid respektive genomloppstid (GT) eller ledtid (LT) i
slutet av varje flödeskartläggning, se Figur 1. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2003)
formulerar GT som den tid det tar för en bestämd artikel att röra sig genom fabriken,
medan LT avser den tid det tar för en artikel att förflytta sig genom en process eller
ett värdeflöde. Vidare menar Bicheno et al. (2011) att dessa mätetal används för att ut-
reda om processen förbättrats efter att ett förbättringsförslag införts genom att
jämföra nuvarande tid med framtida tid.

3.2 Affärssystem
Följande kapitel introducerar läsaren i vad ett affärssystem är och hur det generellt fungerar.

Jonsson och Mattsson (2011) menar att ett affärssystem är en databas och en samling
programvaror som tillhandahåller och bearbetar information som krävs för att styra
och kontrollera verksamheten i ett företag. Det går att urskilja tre olika databaser i ett
affärssystem vilka är grunddatabas, transaktionsdatabas och planeringsdatabas (Ibid.).
Grunddata omfattar information om produkternas tillverkning och distribution, om
ingående artiklar i produkterna och produkternas uppbyggnad. Detta skulle exempel-
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vis kunna vara tillverkningsmetod och materialåtgång. Transaktionsdata är en databas
för lagring och bearbetning av information från grunddatabasen vilken kan användas
till styrning och uppföljning i verksamheten. Detta skulle exempelvis kunna vara in-
köpsorder och tillverkningsorder. Planeringsdatabasen bearbetar data från transak-
tionsdatabasen i form av prognoser och planer.

Dessutom hävdar Jonsson och Mattsson (2011) att ett affärssystem är uppdelat i
moduler vilka karaktäriseras av olika applikationsområde. Dessa kan exempelvis vara
ekonomi, produktion, marknadsföring, försäljning och distribution. Vad gäller pro-
duktionsmodulen återfinns där styrning av materialflöden och produktionsprocesser.
Enligt Mattsson och Jonsson (2003) avser materialstyrning planering, kontroll och
uppföljning av materialflödet. Produktionsstyrning avser däremot planering, kontroll
och uppföljning av resursanvändningen för produktionen.

Vidare omfattas material- och produktionsstyrning av flera planeringsnivåer varav den
lägsta är detaljplanering. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) har den tre huvud-
uppgifter. Den första och andra uppgiften omfattar styrning av orderutsläpp respek-
tive kontroll av att material finns tillgängligt. Dessa två leder till att tillverkningsorder
kommer ut i verkstaden. Den tredje uppgiften avser tillverkningsordning och åter-
rapportering av utsläppta tillverkningsorder.

Vad gäller styrning av orderutsläpp påstår Mattson och Jonsson (2003) att det är
viktigt att avgöra vilka tillverkningsorder som skall släppas ut i verkstaden med av-
seende på kapacitet och behov av färdig produkt i relation med tillgängligt material.
Beroende på vilket sätt tillverkningsorder släpps ut i verkstaden kan konsekvenser
uppkomma (Ibid.).

Vid utsläppet av tillverkningsordern hävdar Mattson och Jonsson (2003) att dess
status ändras och går ifrån planerad order till utsläppt vilket innebär att den skrivs ut
och lämnas över till verkstaden. Den utskrivna tillverkningsordern innehåller informa-
tion om operationssteg, verktyg och nödvändigt material. Dock kan utskrift av till-
verkningsorder i stor omfattning minskas genom att förbättra processen för tillverk-
ning (Ibid.).

För att en tillverkningsorder skall kunna avslutas i verkstaden hävdar Jonsson och
Mattsson (2011) att den måste återrapporteras i affärssystemet. Vidare menar Mattson
och Jonsson (2003) att en återrapporterings avsikter är att förmedla hur en tillverk-
ningsorder genomfördes i verkligheten. En sorts återrapportering är operationsrapp-
ortering vilken, förutom hur operationen genomfördes, rapporterar tillverkad kvant-
itet, antal kassationer, uttaget material och operationstid som in sin tur ger en belägg-
ningsbild över produktionsgruppen (Ibid.).
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3.2.1 R/3
Följande kapitel beskriver hur det affärssystem som SIT använder är uppbyggt och fungerar.

Enligt Hirt och Swanson (1999) utvecklades affärssystemet R/3 av företaget SAP
vilka är ledande inom affärssystemsutveckling. Generellt består R/3 av en verktygs-
låda med applikationer för att stödja företagets huvudverksamheter exempelvis
ekonomi, tillverkning, logistik och försäljning (Ibid.). Affärssystemet är ett klient och
server program vilket enligt Doppelhammer et al (1997) innebär att företagets affärs-
information lagras på en server som användaren når genom R/3. Vidare hävdar
Doppelhammer et al (1997) att R/3 är uppbyggt av tre strukturlager, se Figur 2.

Figur 2. R/3 systemstruktur. Inspirerad av: Doppelhammer et al (1997).

I Figur 2 framgår det att R/3 består av ett grafiskt lager, ett applikationslager samt en
server. Enligt Doppelhammer et al (1997) tillhandahåller det grafiska lagret ett an-
vändargränssnitt för kunden, vilket innebär att användaren kan se systemets applika-
tioner, dock inte använda dem. Vidare gör applikationslagret det möjligt för använd-
aren att föra in, hämta och bearbeta data från servern. I den tredje och sista nivån i
systemstrukturen, server, skickas bearbetad data tillbaka och lagras (Ibid.).

Fördelarna med R/3 menar Hirt och Swanson (1999) är att systemet skapar åtkomst
av realtidsinformation genom hela företaget samt tenderar att öka produktivitet och
förbättra informationsflöde. Dock är affärssystemet komplext och svåranpassat vilket
gör att organisationer som använder R/3 ofta får rätta sig efter systemet och inte
tvärtom (Ibid.).
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3.3 Identifikationssystem
Jonsson och Mattsson (2011) belyser möjligheterna med att införa identifierings-
system för att eliminera utskrift av tillverkningsorder genom olika former av märk-
ning. Den vanligaste formen av märkning är streckkodssystemet vilken består av
streckkoder och streckkodsavläsare (Ibid.). Streckkoden skrivs ut som en serie lodräta
linjer med olika bredd och mellanrum vilka representerar olika tecken i form av bok-
stäver och siffror, se endimensionell streckkod och streckkodsavläsare i Figur 3.

Figur 3: Endimensionell streckkod och streckkodsavläsare. Källa: Wikimedia (2012)

Koderna används bland annat för att identifiera nödvändig information i samband
med transporter och arbetsbeskrivningar i verkstad. Vid enklare streckkoder, exempel-
vis för att registrera order och vid godsmottagning, kan manuella laserskannrar an-
vändas som streckkodsavläsare. Ett annat liknande system, som även det använder sig
av streckkodsskanner, är tvådimensionell kod vilket kan lagra mer information än
endimensionell streckkod. De två vanligaste tvådimensionella koderna är datamatrix-
kod och tvådimensionell streckkod, se Figur 4 och Figur 5.

Figur 4: Tvådimensionell streckkod. Källa: Wikimedia (2012)
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Figur 5: Datamatrixkod. Källa: Wikimedia (2012)

Vidare belyser Jonsson och Mattsson (2011) ytterligare ett identifieringssystem Radio
Frequency Identification (RFID) vilken använder sig av radiovågor för att identifiera
nödvändig information. Djassemi och Sena (2006) menar att nödvändig information
lagras i ett mikrochip vilken fästs på objektet som skall identifieras, se Figur 6 för
illustration av RFID-chip.

Figur 6: RFID-chip. Källa: Wikimedia (2012)

Till skillnad från streckkodssystem menar Jonsson och Mattsson (2011) att RFID
möjliggör lagring av stora mängder data, dock kan metaller och vatten störa kommun-
ikationen med RFID.

3.4 Warehouse Management System
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är Warehouse Management System (WMS) ett
fristående system för hantering av lageraktiviteter och kompletteras ofta till affärs-
system. Fördelarna med WMS är att det bland annat möjliggör registrering av gods
samt att det kan hålla ordning på vad som skall lagerföras, restnoteras och levereras till
kund (Ibid.). Dessutom håller WMS reda på vilken lagerplats godset har och möjliggör
spårning. Dock hävdar Jonsson och Mattsson (2005) att användningen av WMS blir
mer effektiv om det är integrerat med ett identifikationssystem, exempelvis streckkod
eller RFID.
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4 Nulägesbeskrivning
Följande kapitel beskriver hur värdeflödeskartorna för informationsflödet av produktionsorderkorten
är uppbyggda samt hur SIT arbetar idag med avseende på processen för hantering av produktions-
orderkort.

4.1 Kartläggning av nuvarande tillstånd
För att kartlägga det nuvarande flödet av produktionsorderkort mellan planeringsav-
delningen, produktionsgrupp lasermaskin, produktionsgrupp manuell svetsning och
godsavdelningen genomfördes fyra värdeflödesanalyser. Vid utförande av värdeflö-
desanalysen beaktades kapitel 3.1 Värdeflödesanalys. Intervjuerna som genomfördes i
värdeflödesanalyserna utgick ifrån kapitel 2.2 Intervjuteknik.

Utförandet av värdeflödesanalysen fokuserade inte på den värdeskapande tiden
(betecknas VT i VSM) och ledtiden (betecknas LT i VSM) utan på kvaliteten på
produktionsorderkort (betecknas Q i VSM), tillgängligheten av produktionsorderkort
(betecknas T i VSM), den fysiska hanteringstiden av produktionsorderkort (betecknas
POK i VSM) samt visualisering av de olika aktiviteterna i informationsflödet. Det som
menas med kvalitet av produktionsorderkort är huruvida korten är hela, läsliga och
innehåller fullständig information. Tillgängligheten avser om produktionskort finns
tillgängligt eller om det saknas. Den sista aspekten som begrundades var den fysiska
hanteringstiden av produktionsorderkort vilket uttrycker den tid som personen fysiskt
hanterar korten. I och med genomförandet av värdeflödesanalysen kunde en djupare
förståelse skapas för hur de olika avdelningarna påverkas av den manuella hanteringen
av produktionsorderkort samt påvisa möjligheter att införa papperslös verkstad. I
värdeflödeskartorna har aktiviteter, där hanteringen av produktionsorderkort är brist-
fällig med avseende på kvalitet, tillgänglighet och POK-tid, markerats med blå färg, se
Bilaga B.

4.1.1 Nuvarande arbetssätt för planeringsavdelningen
I Bilaga D framgår en kartläggning av nuvarande arbetssätt på planeringsavdelningen och beskrivs i
följande text.

I intervju med planerare Stårbäck, se Bilaga A, framgår att produktionsorderkort
frisläpps av planeringsavdelningen. Vilka kort som frisläpps styrs av behovet ifrån
kunderna. Vid frisläppning av produktionsorderkort börjar planeringsavdelningen
alltid med att kontrollera planorderlistan i R/3. I planorderlistan kan de tydligt se om
råmaterial finns hemma för att kunna starta upp tillverkning av den detalj som efter-
frågas. Nästa steg för planeringsavdelningen är att skriva ut planorderlistan. Dock
används den enbart till att få en översyn över alla detaljer som skall frisläppas och
följer inte med produktionsorderkortet ut i produktionen. Efter att planerings-
avdelningen tagit fram och planerat vilka detaljer som skall tillverkas skrivs produk-
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tionsorderkort ut. Innan de skickar ut produktionsorderkort, till antingen godsavdel-
ningen eller produktionsgruppen lasermaskin, kontrolleras revisionerna för i-ritning-
arna. Varför kontrollen genomförs är för att försäkra sig om att de allra senaste i-
ritningarna används i tillverkningen. Därefter skrivs startdatum på varje produktions-
orderkort. Till sist lämnar planeringsavdelningen personligen ut produktionsorder-
kortet till godsavdelningen eller produktionsgruppen lasermaskin. Vid överlämning av
produktionsorderkort till produktionsgruppen lasermaskin kan en dialog föras huruvi-
da körordningen av produktionsorderkorten behöver ändras.

4.1.2 Analys av nuvarande arbetssätt för planeringsavdelningen
I Bilaga D framgår bristerna med produktionsorderkortets hantering på planeringsavdelningen och
beskrivs i följande text.

Under analys av värdeflödet för det nuvarande tillståndet framgår att de största brist-
erna återfinns i aktiviteterna Utskrift av produktionsorderkort och Kontroll av revision. I Ut-
skrift av produktionsorderkort är tillgängligheten bristande beroende på hur väl skrivaren
fungerar. Vidare framgår i intervju med Stårbäck, se Bilaga A, att skrivaren är ur funk-
tion eller krånglar ungefär 20 procent av utskriftstillfällena under ett år. I aktiviteten
Kontroll av revision beror den bristande kvaliteten på att det ibland kan uppkomma fel
revision av i-ritningen på produktionsorderkorten. Om fel revision finns på ett pro-
duktionsorderkort skickas det till beredning för korrigering och först därefter kan
kortet frisläppas för tillverkning.

4.1.3 Nuvarande arbetssätt för produktionsgrupp lasermaskin
I Bilaga E framgår en kartläggning av nuvarande arbetssätt i produktionsgrupp lasermaskin och
beskrivs i följande text.

När planeringsavdelningen frisläpper produktionsorderkort till produktionsgruppen
lasermaskin överlämnas de personligen till operatören. I intervju med laseroperatör
Brakic, se Bilaga A, framgår det att operatörerna sorterar produktionsorderkorten i
fack för att underlätta samkörning. Därefter kontrolleras produktionsorderkorten mot
en kölista i R/3 för att se vilka detaljer som ligger först i listan och bör startas. Enligt
Brakic så kontrollerar de även vilka detaljer som kan samköras, alltså detaljer som
består av samma råmaterial och tjocklek. När operatören bestämt vilka detaljer som
skall samköras och tillverkas, skapas ett utskärningsprogram för de valda detaljerna.
Detta kallas för nestning. När programmet är färdigställt förs det över till lasermaskin
och utskärning av detaljerna startas. Enligt Brakic måste operatörerna, under fram-
ställning av detaljer i lasermaskin, rapportera chargenumret för att få spårbarhet till
detaljerna. Rapportering sker genom att chargenumret skrivs upp på produktions-
orderkortet. Därefter plockas råmaterial ut i ett separat Excel-dokument och i R/3.
Till sist färdigstämplas produktionsorderkortet vilket innebär att datum, signatur, tid
och vikt anges på kortet. Färdigstämplingen innebär även att operatören skannar av
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streckkoden på produktionsorderkortet och skriver in samma parametrar i R/3, se
Figur 7.

Figur 7. Avläsning av streckkod in i R/3. Författarnas egna.

Därefter ställs detaljen på en ut-ruta och produktionsorderkorten placeras i en korg
bredvid för att bli hämtade av godsavdelningen.

4.1.4 Analys av nuvarande arbetssätt för produktionsgrupp
lasermaskin

I Bilaga E framgår bristerna med produktionsorderkortets hantering i produktionsgrupp laser-
maskin och beskrivs i följande text.

Utifrån analysen av värdeflödet framgår det att den största kvalitetsbristen finns i
aktiviteten Rapportering för utplock av råmaterial. Brakic, se Bilaga A, menar att kvaliteten
är låg på grund av att råmaterialvikten från leverantör varierar. På produktionsorder-
kortet står den vikt som detaljen beräknas att väga efter genomförd operation. Då rå-
materialet viktmässigt varierar från gång till gång måste mellanskillnaden från rå-
materialet läggas till eller dras ifrån på detaljerna. Detta för att vikten skall överens-
stämma med R/3. Brakic, se Bilaga A, menar att det underlättar tidsmässigt om
produktionsorderkorten tas bort och att viktändringen endast behöver utföras i R/3.

Vidare hävdar Brakic, se Bilaga A, att det finns tendenser till bristande tillgänglighet i
aktiviteten Kontroll mot kölista. Detta på grund av att produktionsorderkort kan saknas,
trots att behovet finns i kölistan. Enligt planerare Stårbäck, se Bilaga A, kan detta bero
på att planeringsavdelningen missar att skriva ut ett produktionsorderkort eller lämnar
produktionsorderkortet till fel avdelning. Dock inträffar dessa brister mer sällan.

4.1.5 Nuvarande arbetssätt för godsavdelningen
I Bilaga F framgår en kartläggning av nuvarande arbetssätt för godsavdelningen och beskrivs i
följande text.

När planeringsavdelningen frisläpper produktionsorderkort till godsavdelningen över-
lämnas de personligen av planeringsavdelningen till ett uppsamlingsfack på godsavdel-
ningen enligt intervju med Stårbäck, se Bilaga A. Efter överlämningen ska godsavdel-
ningen starta produktionsorderkorten inom 16 timmar. Enligt lagerarbetare Persson,
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se Bilaga A, erhåller godsavdelningen de flesta produktionsorderkort för veckan varje
måndag. Dock kan det tillkomma extra produktionsorderkort under hela veckan.

Godsavdelningen ansvarar även för att fördela ut produktionsorderkort till respektive
avdelning. Detta görs med hjälp av mjölkrundan vilken hanterar alla förflyttningar
inom verkstaden. Dessa förflyttningar innebär exempelvis lämning och hämtning av
detaljer. Vid lämning av detalj placerar godsavdelningen produktionsorderkortet till-
sammans med den specifika detaljen, vilka följs åt genom hela tillverkningsflödet, i en
så kallad in-ruta. Denna in-ruta används för att symbolisera att en detalj behöver bear-
betas. När detaljen har bearbetats färdigt ställs den i ut-rutan, vilken visar att detaljen
är färdigbearbetad och kan skickas vidare till nästa tillverkningssteg.

Produktionsorderkorten fungerar för godsavdelningen som en anvisning för vart res-
pektive detalj ska levereras och i vilken följd den ska tillverkas. Efter att detaljen gått
igenom flödet hämtas detaljen och körs ut på lager. Produktionsorderkortet läggs
sedan i ett fack för produktionsorderkort som skall avslutas. Därefter lagerförs detalj-
en och godspersonalen kontrollera att produktionsorderkortet är fullständiga. För att
avsluta ett produktionsorderkort krävs att alla produktionsorderkortets blad finns med
och samtliga operationer är färdigstämplade. Om alla uppgifter återfinns sorteras pro-
duktionsorderkortets blad i operationsordning. Därefter kan produktionsorderkortet
avslutas. Tillsist lagerförs detaljen och produktionsorderkorten skickas iväg för arkive-
ring.

På godsavdelningen finns ett beställningsfack vilket används när produktionen efter-
frågar material till detaljer som krävs för att genomföra en operation. När en beställ-
ning läggs i beställningsfacket går godspersonalen in i R/3 och skriver ut en plocklista
för material. Enligt lagerarbetare Linderholm, se Bilaga A, måste plocklistan skrivas ut
för att få fram lagerplatserna för det efterfrågade materialet. När plocklistan har skriv-
its ut hämtas en pall och materialet plockas ut från lagret fysiskt och i R/3. Vidare
märks pallen med produktionsordernummer, detaljnummer och antal detaljer. Tillsist
levereras beställningen ut till beställaren.

4.1.6 Analys av nuvarande arbetssätt för godsavdelningen
I Bilaga F framgår bristerna med produktionsorderkortets hantering i godsavdelningen och beskrivs i
följande text.

Utifrån analysen av värdeflödet framgår det att de största bristerna för flödet av pro-
duktionsorderkort återfinns i aktiviteterna Hämtning av detalj och produktionsorderkort och
Inskrivning på lager. Persson hävdar, se Bilaga A, att bristerna gällande kvaliteten i
Hämtning av detalj och produktionsorderkort beror på att operatörerna ibland inte klargör
för godspersonalen att extraoperationer tillkommit. Dessa operationer skrivs aldrig in
på produktionsorderkortet från början utan tillkommer på separata blad under till-
verkningen. Om informationen inte når fram till godspersonalen riskerar detaljen att
förflyttas till fel avdelning. Tillgängligheten i Hämtning av detalj och produktionsorderkort



Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial Turbomachinery AB i
Trollhättan

________________________________________________________________

16

uppskattas till 90 procent på grund av att produktionsorderkort ibland saknas. Pro-
duktionsorderkortet anger vart detaljen skall förflyttas. Om produktionsorderkortet
saknas kan inte godsavdelningen förflytta detaljen. Enligt Persson, se Bilaga A, kan en
förklaring till varför produktionsorderskort saknas vara att kortet tagits till en produk-
tionstekniker som ska införa extraoperationer.

Vidare menar Persson, se Bilaga A, att det finns brister i aktiviteten Inskrivning på lager.
I denna aktivitet kontrolleras all produktionsdokumentation för detaljen. På grund av
att informationen på produktionsorderkortet inte alltid stämmer uppskattas kvaliteten
till 75 procent. I de fall information saknas behöver godsavdelningen söka upp ans-
varig operatör eller lagledare för att avsluta produktionsorderkortet. Förutom detta
menar Persson att tillgängligheten av produktionsorderkort vid Inskrivning på lager inte
alltid är tillfredställande. Detta på grund av att blad ibland saknas i produktionsorder-
kortet. Enligt Persson, se Bilaga A, är sökandet efter försvunna blad en tidskrävande
process då nya ogärna skrivs ut.

4.1.7 Nuvarande arbetssätt för produktionsgrupp manuell svetsning
I Bilaga H framgår en kartläggning av nuvarande arbetssätt i produktionsgrupp manuell svetsning
och beskrivs i följande text.

Vid tillverkning av detaljer i produktionsgruppen manuell svetsning startas aldrig
några produktionsorderkort utav svetsoperatörerna. De produktionsorderkort som
anländer till produktionsgruppen är alltid redan startade. I gruppintervju, se Bilaga A,
med en lagledare och tre svetsoperatörer framgår det att produktionsgruppen arbetar
efter en kölista i R/3. Denna ger produktionsgruppen en översyn av de produktions-
order som efterfrågas och i vilken ordning dessa prioriteras att tillverkas. Efter att en
produktionsorder tilldelats en svetsoperatör ska produktionsorderkortet för detaljen
tas fram och föregående operation kontrolleras. Detta innebär att svetsoperatören
kontrollerar att all information som krävs finns med, exempelvis chargenummer för
svetstråd. Efter kontrollen tar svetsoperatören ut plocklistan från produktionsorder-
kortet och går till godsavdelningen. På godsavdelningen fylls en beställningsblankett i
med det material som krävs för operationen samt till vilket svetsbås den skall levereras
till. Blanketten läggs därefter i ett beställningsfack tillsammans med plocklistan. När
godsavdelningen behandlat beställningen levereras material ut till beställarens svets-
bås. Vid leverans till svetsbås kontrollerar svetsoperatören att rätt material och rätt
antal överlämnats. Vidare kontrollerar svetsoperatören att rätt revision av tillverk-
ningsunderlag finns på produktionsorderkortet innan den skrivs ut. Därefter påbörjas
operationen och när den är avklarad kan produktionsordern färdigstämplas både på
produktionsorderkortet och i R/3. Färdigstämplingen av produktionsorderkortet
innebär att svetsoperatören signerar operationen och rapporterar datum, tid, antal
detaljer samt chargenummer för svetstråd. Vid färdigstämpling och rapportering i R/3
används en streckkodsskanner för att avläsa streckkoden på produktionsorderkortet.
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På så vis öppnas produktionsordern upp i R/3 och operatören kan rapportera datum,
tid och antal detaljer. Dock anges inte chargenumret för svetstråd.

4.1.8 Analys av nuvarande arbetssätt för produktionsgrupp manuell
svetsning

I Bilaga H framgår bristerna med produktionsorderkortets hantering i produktionsgrupp manuell
svetsning och beskrivs i följande text.

Utifrån analys av värdeflödet framgår det att de största bristerna gällande kvalitet och
tillgänglighet återfinns i aktiviteterna Kontroll av föregående operation och Kontroll och ut-
skrift av tillverkningsunderlag.

I gruppintervjun, se Bilaga A, framkommer att kvalitetsbristen vid Kontroll av föregående
operation beror på att chargenumret ofta saknas. Detta medför att svetsoperatören be-
höver söka upp den person som utfört föregående operation och komplettera produk-
tionsorderkortet med de uppgifter som saknas. Gällande tillgängligheten av produk-
tionsorderkortet i aktiviteten Kontroll av föregående operation finns inga brister.

Vid Kontroll och utskrift av tillverkningsunderlag uppskattas kvaliteten till 95 procent på
grund av att revisionerna för tillverkningsunderlaget inte alltid stämmer. I dessa fall är
svetsoperatören tvungen att kontakta en produktionstekniker som kan uppdatera till-
verkningsunderlaget. Detta medför i sin tur att tillgängligheten av tillverkningsunder-
lag uppskattas till 90 procent eftersom produktionstekniker inte är närvarande under
eftermiddagsskiftet.

4.1.9 Sammanställning av nuvarande tillstånd
Efter att samtliga värdeflödesanalyser tagits fram separat skapades ett gemensamt
flöde tillsammans med det intervjuade personerna vilken ska återspegla ett produk-
tionsorderkorts flöde från planeringsavdelningen, genom två produktionsgrupper och
ut till godsavdelningen, se Bilaga B. För att illustrera hur hela systemstrukturen för det
nuvarande arbetssättet ser ut har följande figur tagits fram, se Figur 8.
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Figur 8. Systemstruktur för det nuvarande arbetssättet. Författarnas egna.
Figur 8 sammanfattar systemstrukturen för det nuvarande arbetssätten i kapitel 4.1.1-
4.1.8 och belyser hur arbetsgången såg ut vid utförandet av värdeflödesanalyserna för
nuvarande tillstånd.

I sammanställningen av värdeflödesanalyserna kan den totala POK-tiden, ledtiden och
värdehöjande tiden urskiljas, se Bilaga B. Den totala POK-tiden var 72 minuter, led-
tiden var 5076 minuter och den värdehöjande tiden var 157 minuter.
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5 Benchmarking Volvo Aero Corporation
Följande kapitel beskriver hur ett liknande företag till SIT har eliminerat produktionsorderkort och
implementerat elektronisk produktionsorder.

Enligt planerare Krantz, se Bilaga A, införde VAC i Trollhättan elektroniska produk-
tionsdokument i sin verkstad för att minska den manuella administrativa hanteringen
under år 2009. Precis som SIT använder VAC affärssystem SAP R/3. Vid implemen-
teringen av elektroniska produktionsdokument var de tvungna att anpassa transak-
tionerna i affärssystemet för att processerna inom verksamheten skulle fungera
papperslöst.

I intervjun med Krantz, se Bilaga A, framgick att två viktiga aspekter påverkade möj-
ligheten att implementera elektroniska produktionsdokument. Dels valde VAC att an-
vända sig av ett webbaserat användargränssnitt som gjorde det möjligt för operatören
att på ett enkelt sätt få tillgång till nödvändig information. Förutom detta hade de
redan innan implementeringen tillverkat ett eget trucksystem som gav signal om var
en detalj skulle förflyttas.

Till sist förklarade Krantz, se Bilaga A, att VAC fick spårbarhet till detaljerna genom
att använda sig av identifieringssystemet streckkod. Informationen som streckkoden
var bärare av innehöll pall-id och produktionsnummer. Vid start av produktionsorder
skrevs streckkoden ut och klistrades på detaljens pall samt tillhörande plastmapp.
Plastmappen fungerade även som bärare för dokument vilka kunde tillkomma under
tillverkningsprocess av en detalj. För att kunna läsa av streckkoden fanns en streck-
kodsskanner på varje arbetsstation.

För att VAC skulle kunna visualisera ritningar i SAP hävdade produktionsberednings-
chefen Svensson, se Bilaga A, att de använde sig av Teamcenter. Vidare menade
Svensson att Teamcenter är ett datasystem för att bygga tillverkningsstrukturer för
detaljer vilken omfattar operationsunderlag, operationsritning och maskinberedning.
För att operatören skulle få till sig denna information elektroniskt tankades opera-
tionsunderlag, operationsritningar och maskinberedning över från Teamcenter till
SAP. Detta innebar att operatören exempelvis fick till sig operationsritningar i form av
pdf-filer.

För övrigt menade tillverkningsledare Lindblom, se Bilaga A, att operatörerna kunde
initiera avvikelser i det webbaserade användargränssnittet genom att använda en
specifikt framtagen transaktion i R/3. Vid initiering av avvikelse rapporterade
operatören bland annat en beskrivning av problemet samt hur många detaljer som
blivit fel. Efter att avvikelsen rapporterats låstes produktionsorden i systemet och
kunde endast frisläppas efter beslut tagits om huruvida hantering av problemet skulle
ske. Operatören blev vanligen meddelad när produktionsordern var frisläppt och
kunde först då avsluta operationen.
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6 Utvärdering
Följande kapitel beskriver problem och möjligheter med att införa elektronisk produktionsorder uti-
från tre frågeställningar.

Utifrån kapitel 4 Nulägesbeskrivning och kapitel 5 Benchmarking kunde tre frågeställning-
ar identifieras vilka ansågs vara betydelsefulla för att kunna införa elektronisk produk-
tionsorder. Dessa var:

 Vad krävs av affärssystemet för att kunna implementera papperslös verkstad?

 Vad krävs för att spårbarheten av detaljer skall bibehållas?

 Vad krävs för att godsavdelningen skall få information om var detaljer skall
förflyttas?

Frågeställningarna baserades på att produktionsorderkort överförs från fysiskt papper
till elektroniskt dokument i affärssystemet.

6.1 Vad krävs av affärssystemet för att kunna implementera
papperslös verkstad?

Frankenberg som är IT-ansvarig på SIT menar, se Bilaga A, att R/3 är förberett för
papperslös verkstad. Systemet klarar bland annat av att skanna in olika produktions-
order med streckkod och det finns även möjligheter att länka in dokument mot
specifika produktionsorder. I intervju med kvalitetsingenjör Gummesson, se Bilaga A,
framgick det att produktionsdokument, exempelvis i-ritningar, skulle kunna föras in i
produktionsordern. Dock måste detta ske i beredningen av operationen. Gummesson
nämner, se Bilaga A, även att dokument som tillkommer under produktionen, från
exempelvis kontroller, skulle kunna länkas in på produktionsordern direkt i R/3.

Dock hävdar personal i produktionsgruppen för manuell svetsning, se Bilaga A, att
det finns information som inte rapporteras i R/3 utan endast på produktionsorder-
kortet. Detta medför att information som förs in på produktionsorderkortet behöver
läggas in i R/3 vid införande av elektronisk produktionsorder.

Enligt planerare Krantz, se Bilaga A, kan R/3 vara svårhanterligt för operatörer. För
att skapa ett R/3 som är mer användarvänligt skulle ett webbaserat användargränssnitt
kunna införas. Enligt Colldin, tjänsteansvarig för SAP, finns möjligheterna att skapa
ett webbaserat användargränssnitt, se Bilaga A. Dock beror möjligheterna på kom-
plexiteten av transaktionerna som önskas ifrån R/3 och de signaler som måste upp-
rättas mellan R/3 och det webbaserade användargränssnittet. När väl dessa signaler är
korrekt sammanförda med varandra har ett webbaserat användargränssnitt skapats.
Figur 9 illustrerar strukturen för ett affärssystem med ett webbaserat användargräns-
snitt.
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Figur 9. Struktur av webbaserat användargränssnitt mot ett affärssystem. Författarnas egna.

I Figur 9 framgår var i affärssystemet operatören kommer att vara inblandad. Men-
ingen med det webbaserade användargränssnittet är att operatören på ett enkelt sätt
skall kunna kontrollera kölistor, skriva in arbetstid, antal detaljer, materialuttag och fri-
text. Dock menar Karlsson som är IT-supporter på SIT AB, se Bilaga A, att ett
standardiserat R/3 används av hela Siemens koncernen och att ett initiativ av sådant
slag skulle kräva mycket administration. Frankenberg, se Bilaga A, uttrycker således att
det går att sammankoppla R/3 med externa system emellertid är en sådan samman-
koppling först tvungen att godkännas av hela Siemens koncernen.

I och med införandet av elektronisk produktionsorder menar Frankenberg, se Bilaga
A, att verkstaden kommer ha ett ökat behov av datorer för att kompensera borttag-
andet av produktionsorderkorten. Antalet nya datorer beror på vilken grad av papp-
erslöshet SIT vill uppnå. Enligt Krantz, se Bilaga A, valde VAC medvetet att införa en
dator vid varje maskin men endast ett fåtal i gradningsavdelningen. Detta på grund av
att operatörerna vid maskinerna inte skulle behöva springa till en gemensam dator för
att skriva ut ett operationsunderlag. På så vis skulle produktionsdokument vara mer
lättillgängliga och antalet utskrifter minska. I VAC’s gradavdelning fanns dock inte
samma behov av utskrivet operationsunderlag, därav kunde flera personer dela på en
dator. Om SIT skulle välja att installera fler datorer än vad som finns idag kommer
dessa att behöva kopplas upp till ett internt nätverk, antingen med nätverkskabel eller
trådlöst via WLAN. Hellström som är säkerhetsansvarig för SIT AB hävdade, se Bil-
aga A, att det på grund av säkerhetsskäl är viktigt att en utförlig inmätning om var
accesspunkterna skall placeras ute i verkstaden genomförs vid införande av WLAN.
Detta för att minimera risken för dataintrång. Enligt Gummesson, se Bilaga A, har
SIT AB även undersökt om uppkoppling mot 3G-nätet är möjligt. Dock ansåg SIT
AB från ett säkerhetsperspektiv att 3G-nätverk var bristfälliga.
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6.2 Vad krävs för att spårbarheten av detaljer skall
bibehållas?

Vid borttagning av produktionsorderkort kommer någon form av spårbarhet till detal-
jerna krävas. Med spårbarhet menas hur detaljerna skall kunna identifieras när produk-
tionsorderkorten inte längre finns kvar. Enligt Frankenberg som är IT-ansvarig på
SIT, se Bilaga A, ligger hantering av streckkoder redan som ett applikationslager i R/3
och används när operatören skall färdigstämpla en operation. För illustration av skan-
ningsapplikationens position i R/3 se Figur 10.

Figur 10. Skanningsapplikationens position i R/3. Författarnas egna.

Detta medför att möjligheten att använda streckkod som identifikationssystem redan
finns i R/3. Enligt kvalitetsingenjör Gummesson, se Bilaga A, har SIT AB, förutom
streckkodssystem, tagit fram ett så kallat datamatrixkodsystem. Till skillnad från
streckkoder kan datamatrixkod lagra mer information och skannas av med hand-
datorer, se kapitel 3.3 Identifikationssystem. Möjligheterna att använda RFID har även
undersökts. Efter observation i verkstaden har det dock kunnat konstateras att de
detaljer som SIT tillverkar består av höglegerade metaller, vilket skulle kunna skapa
störningar i kommunikationen mellan RFID-chipet och mottagaren, se avsnitt 3.3
Identifikationssystem.

För nuvarande finns endimensionella streckkoder på varje produktionsorderkort vilka
används när operatörerna skall färdigstämpla en operation. Lagerarbetare Linderholm
menar, se Bilaga A, att han påbörjade ett projekt med handdataskanning men på
grund av otillräckliga resurser lades det på is. Tanken med projektet var att opera-
törerna och godspersonalen skulle kunna läsa av en streckkod med hjälp av en hand-
dator. På detta sätt skulle operationslistan för en detalj kunna visualiserats genom att



Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial Turbomachinery AB i
Trollhättan

________________________________________________________________

23

läsa av dennes streckkod. Detta var dock under förutsättning att handdatorn hade
systemet R/3. Vid införande av handdator skulle även ett trådlöst nätverk erfordras,
se kapitel 6.1 Vad krävs av affärssystemet för att kunna implementera papperslös verkstad.

Problematiken med spårbarhet av dokument som tillkommer i produktionen för en
detalj har VAC löst med en plastmapp som följer med detaljen genom hela tillverk-
ningsprocessen. Plastmappens huvudsyfte är att vara bärare av streckkod och produk-
tionsnummer för produktionsordern.

Vad gäller möjligheten att avläsa streckkoder har SIT i dagsläget ett tiotal datorer ute i
verkstaden, där merparten av datorerna innehar skanner för streckkodsavläsning.
Figur 11 visar var varje dator är placerad i verkstaden.

Figur 11. Datorernas nuvarande placering i verkstaden på SIT. Författarnas egna.

I Figur 11 är datorer utan handskannar utritade som rektanglar medan datorer med
streckkodsskanner markerats med en röd cirkel. Vid datorerna med streckkodsskanner
kan operatörerna färdigstämpla operationer.

För att behålla spårbarheten av detaljer menar Frankenberg, se Bilaga A, att bestämda
lagerplatser krävs. Enligt gruppintervju med produktionsgrupp manuell svetsning, se
Bilaga A, finns det ett arbete gjort kring uppmärkning av pallställ inom vissa verk-
stadsavdelningar på SIT. Detta för att godsavdelningen har förhoppningar om att
kunna införa bestämda lagerplatser. Linderholm hävdar, se Bilaga A, att det finns upp-
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märkningsmöjligheter till alla lagerplatser och pallställ. Detta kommer emellertid att
kräva en granskning över vilka lagerplatser som behöver märkas upp samt en upp-
datering av nuvarande uppmärkningar då de skett en del förändringar gällande placer-
ingar av pallställ. Dock menar Stenhammar som är verksamhetsutvecklare på SIT AB,
se Bilaga A, att R/3 inte kan hantera lagerplatser för produkter i arbete (PIA), utan en-
dast lagerplatser för färdigställda detaljer.

6.3 Vad krävs för att godsavdelningen skall få information
om var detaljer skall förflyttas?

Enligt lagerarbetare Linderholm, se Bilaga A, får godsavdelningen i dagsläget ingen
direkt signal om att en detalj behöver förflyttas. Transporten av detaljer, från ett ställe
till ett annat, genomförs med hjälp av en mjölkrunda. Den fungerar på så vis att
operatören ställer den färdigställda detaljen i en ut-ruta. När godspersonalen sedan kör
sin bestämda slinga i verkstaden ser truckföraren detaljen och förflyttar den dit den
skall. Godspersonalen använder sig här av produktionsorderkortet för att veta vart
detaljen skall förflyttas.

I intervjun med Frankenberg som är IT-ansvarig på SIT, se Bilaga A, diskuteras hur
information om en detaljs förflyttning skulle kunna fås. En lösning är att information
fås genom att använda sig av klisteretiketter. Frankenberg menar, se Bilaga A, att det
går att koppla en etikettskrivare till R/3, vilken skulle kunna skriva ut produktions-
ordernummer eller operationsnummer för en detalj på en klisteretikett i form av en
streckkod.

Frågan gällande hur information om en detaljs förflyttning diskuteras även med
Linderholm, se Bilaga A. Linderholm menar att godsavdelningen tidigare använde sig
av adresslappar och produktionsorderkort för att veta vart detaljerna skulle förflyttas,
se Bilaga A. Detta innebar att en plastlapp följde detaljen och bytes ut beroende på
vart detaljen skulle transporteras. För att illustrerar hur adresslapparna kunde vara
utformade har följande exempel tagits fram, se Figur 12.

Figur 12. Adresslappar. Författarnas egna.



Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial Turbomachinery AB i
Trollhättan

________________________________________________________________

25

Exempelvis stod det på adresslappen om detaljen skulle in på lager eller om den skulle
vidare till en annan produktionsgrupp. Syftet med adresslappen var att truckföraren
direkt skulle kunna se vart detaljen skulle förflyttas och slippa gå ut ur trucken. På
grund av missförstånd mellan olika produktionsgrupper och godsavdelningen samt att
för många mänskliga misstag inträffade togs adresslapparna bort. Istället går truck-
föraren ut ur sin truck och tar reda på vart en detalj skall förflyttas genom att avläsa
produktionsorderkortet.

Ett annat sätt för godsavdelningen att få information om vilken detalj som skall för-
flyttas är genom ett transportsystem. Enligt Else AB som är ett systemutvecklings-
företag, se Bilaga A, har en diskussion förts mellan dem och SIT AB gällande hur ett
sådant system skulle kunna byggas upp. Deras grundtanke är att använda sig av ett
WMS system som kopplar ihop R/3 med ett transportsystem, se Figur 13.

Figur 13. Systemstrukturen för att skapa en transportorder. Författarnas egna.

I Figur 13 framgår att R/3 skickar information till WMS systemet om nuvarande samt
nästkommande operation. WMS systemet, vars funktion är att hantera lagerplatserna
för PIA, hämtar lagerplats till detaljen och vidarebefordrar informationen om lager-
platsen och operationsordning till transportsystemet. Efter att transportsystemet mot-
tagit information från WMS systemet genereras en transportsignal till godsavdelning-
en. Varför ett WMS system tagits i åtanke är på grund av att R/3 inte kan lagerföra
PIA, se kapitel 3.4 Warehouse Management System.

För att detaljerna skall förflyttas mellan produktionssteg krävs det i slutändan att en
operatör gör en transportbeställning. Linderholm menar, se Bilaga A, att godsavdel-
ningen för tillfället testar möjligheterna att få operatörernas materialbeställningsblank-
etten elektronisk. Vid övergång till elektronisk produktionsorder blir skillnaden att op-
eratören beställer material genom att lägga en order direkt i R/3. Enligt Linderholm,
se Bilaga A, går dock detta i nuläget enbart att göra vid start av en produktionsorder.
Av den testperiod som varit konstaterar Linderholm, se Bilaga A, att det har fungerat
bra, men att det nya arbetssättet behöver arbetas in. Detta på grund av att beställning-
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en lägger sig i en beställningstransaktion i R/3, vilken godsavdelningen måste kon-
trollera regelbundet för att inte låta beställningar ligga och vänta.
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7 Framtidsbeskrivning
Detta kapitel omfattar en redogörelse för hur det framtida flödet av produktionsorder, från start till
arkivering, skulle kunna se ut vid borttagning av produktionsorderkort och införande av elektronisk
produktionsorder. Med andra ord skall kapitlet ses som ett resultat för studien.

7.1 Kartläggning av framtida tillstånd
Genom att analysera kapitel 4 Nulägesbeskrivning, kapitel 5 Benchmarking Volvo Aero
Corporation och kapitel 6 Utvärdering kunde ett tänkbart framtida tillstånd skapas. Ut-
formningen av det framtida tillståndet fokuserade på att eliminera all fysisk hantering
av produktionsorderkort utan att mista spårbarheten till detaljerna. Precis som vid
kartläggningen av det nuvarande tillståndet har kartläggningen av det framtida till-
ståndet utgått ifrån tre aspekter. Dessa är kvalitet, tillgänglighet och fysisk hanterings-
tid av produktionsorderkort. Till skillnad från nulägesbeskrivningen har även den
värdeskapande tiden och ledtiden beaktats för att kunna visa på en förbättring mellan
det nuvarande tillståndet och det framtida tillståndet. I värdeflödeskartorna har vissa
aktiviteter markerats med blå färg, se Bilaga C. Detta på grund av att genomförandet
av dessa aktiviteter fortfarande är bristfällig med avseende på kvalitet, tillgänglighet
och POK-tid.

7.1.1 Framtida arbetssätt för planeringsavdelningen
I Bilaga D framgår en kartläggning av framtida arbetssätt på planeringsavdelningen och beskrivs i
följande text.

I det framtida tillståndet för planeringsavdelningen kommer arbetsgången fortfarande
starta med att kontrollera behov och tillgång av material. Planeringsavdelningen
kommer även att behöva skriva ut planorderlistan. Dock kommer införandet av elek-
tronisk produktionsorder innebära att produktionsorderkortet inte behöver skrivas ut.
På så vis kommer inte planeringsavdelningen att behöva skriva ut något startdatum på
produktionsorderkorten. Istället kontrolleras revisionen på tillverkningsunderlaget för
den elektroniska produktionsordern. Till sist överlämnas produktionsordern till pro-
duktionsgrupperna genom att frisläppa den i R/3. I och med att produktionsorder-
korten övergår till elektronisk produktionsorder krävs ingen personlig överlämning av
planeringsavdelningen till produktionsgrupperna. De kommer istället att se behoven
med hjälp av en kölista i R/3. Möjligheten att diskutera körordningen av detaljer med
produktionsgrupperna skall fortfarande finnas för planeringsavdelningen.

7.1.2 Analys av framtida arbetssätt för planeringsavdelningen
I Bilaga D framgår resultatet som införandet av elektronisk produktionsorder skulle kunna ge samt
kvarvarande brister från det nuvarande arbetssättet på planeringsavdelningen. Följande avsnitt
beskriver detta i text.
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De kvalitetsbrister som identifieras under kartläggningen av det nuvarande tillståndet i
aktiviteten Kontroll av revision på tillverkningsunderlag kommer inte att kunna förbättras
vid införande av elektronisk produktionsorder. Dock finns det aktiviteter som skulle
kunna tas bort på grund av införandet av elektronisk produktionsorder. Dessa aktiv-
iteter är Utskrift av produktionsdokument samt Skriva startdatum och kommer att kunna
uteslutas för att de är orsakade av den fysiska hanteringen av produktionsorderkort, se
Bilaga D.

Med införandet av elektroniska produktionsorder kommer ledtid, värdeskapande tid
och POK-tid reduceras i aktiviteterna Överlämning till produktion, Utskrift av produktions-
dokument och Skriva startdatum på grund av att planeringsavdelningen inte längre skulle
behöva utföra dessa aktiviteter, se Bilaga D

7.1.3 Framtida arbetssätt för produktionsgrupp lasermaskin
I Bilaga E framgår en kartläggning av framtida arbetssätt för produktionsgrupp lasermaskin och
beskrivs i följande text.

I ett framtida tillstånd kommer produktionsgruppen lasermaskin inte längre få till sig
produktionsorderkort utan enbart en elektronisk produktionsorder via en kölista i
R/3. Kölistan visualiseras i ett webbaserat användargränssnitt, vilket underlättar ar-
betet för operatören i R/3. Därefter kontrollerar operatören vilka detaljer som kan
samköras genom att granska vilka av dem som kräver samma typ av råmaterial och
tjocklek via kölistan. Efter granskningen skapar operatören ett utskärningsprogram
vilken skickas över till lasermaskinen för bearbetning. Därefter kan operationen start-
as. Under operationen hämtar operatören en pall för att kunna placera de utskurna
detaljerna på. Vidare ska operatören rapportera chargenummer och utplockat rå-
material i det webbaserade användargränssnittet. Operatören kommer även ansvara
för att skriva ut och märka plastmapp och pall med sidhuvudet av produktionsorder-
kortet. Sidhuvudet innehåller bland annat streckkod, produktionsnummer, detalj-
nummer samt antal detaljer och är detaljens styretikett, se Figur 14.

Figur 14. Styretikett för identifikation av detalj. Författarnas egna

Utskrift av styretiketter kommer att vara möjligt genom att en etikettskrivare kommer
att vara kopplad till det webbaserade användargränssnittet som operatören arbetar i.
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När utskärningen av detaljer är klar skall operatören färdigstämpla operationen i det
webbaserade gränssnittet. Transaktionen för att färdigstämpla produktionsorder skall
vara skapad på ett sådant sätt att operatören inte kan skicka vidare en produktions-
order utan att all information som efterfrågas är ifylld. För att avsluta operationen
kommer även en beställning av transport erfordras. För att beställa en transport
kommer ett transportsystem vara kopplat till det webbaserade användargränssnittet.
Transportsystemet kommunicerar med ett WMS-system som kan lagerföra detaljen på
en lagerplats. Denna lagerplats skall både kunna väljas manuellt av godspersonal och
operatör eller automatiskt via WMS. När operatören beställt transport och avslutat
produktionsordern kommer en transportsignal gå till godsavdelningen som skickar en
truck för att hämta detaljen. Figur 15 illustrerar hur en transport kommer att kunna
beställas och mottagas.

Figur 15.  Systemstruktur för beställning av transport. Författarens egna.

För att godsavdelningen skall kunna veta vart detaljen skall hämtas måste operatören
lagerföra detaljen. Detta görs genom att operatören väljer en lagerplats och skannar in
dess lagerkoordinat i WMS.

7.1.4 Analys av framtida arbetssätt för produktionsgrupp
lasermaskin

I Bilaga E framgår resultatet som införandet av elektronisk produktionsorder skulle kunna ge samt
kvarvarande brister från det nuvarande arbetssättet på produktionsgrupp lasermaskin. Följande
avsnitt beskriver detta i text.

De kvalitetsbrister som finns i aktiviteten Rapportering för utplock av råmaterial kommer
inte att kunna åtgärdas med införandet av elektronisk produktionsorder, se Bilaga E.
Detta för att kvalitetsbristen uppkommer i form av materialviktsdifferenser av rå-
materialet. Dock kommer kvalitets- och tillgänglighetsbristen i aktiviteten Kontroll av
kölista att försvinna då produktionsorderkorten inte längre behövs vid start av tillverk-
ning.
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I det nuvarande tillståndet för produktionsgrupp lasermaskin utgör den värdeskap-
ande tiden i aktiviteten Kontrollera samkörning hantering av produktionsorderkort. Vid
införande av elektronisk produktionsorder kommer denna tid inte ändras eftersom
samma aktivitet kommer att behöva utföras i R/3. Aktiviteterna Operation och rapport-
ering av chargenummer och Färdigstämpling av produktionskort kommer båda att halveras i
tid vid införandet av elektronisk produktionsorder. Detta på grund av att informa-
tionen i aktiviteterna under nuvarande tillståndet förs in både på produktionsorder-
kort och i R/3, se Bilaga E.

7.1.5 Framtida arbetssätt för godsavdelning
I Bilaga G framgår en kartläggning av framtida arbetssättet för godavdelningen och beskrivs i
följande text.

I det framtida tillståndet kommer godsavdelningen inte längre starta produktions-
order. Detta ansvar kommer istället att ligga på produktionsgrupperna. Godsavdel-
ningen kommer i det framtida tillståndet enbart vara inblandade i beställningsprocess-
erna för hämtning respektive lämning av detalj samt avslutning av produktionsorder,
se Bilaga G.

Vid beställningsprocessen hämtning av detalj kommer godsavdelning få en transport-
beställning från en produktionsgrupp, se Figur 15. Transportbeställningen skulle visu-
aliseras i en transaktion som tar hand om transportorder för PIA. Personalen på gods-
avdelningen skall antingen kunna öppna transaktionen i en handdator eller via en
stationär dator. Godspersonalen får själva prioritera transportbeställningarna, dock
bör inte tiden överstiga nuvarande riktlinje, vilken är två timmar. Vid hämtning av
detalj åker truckföraren till den plats där operatören angett att detaljen finns lagrad.
För att kontrollera att det är rätt detalj skannar truckföraren av detaljens streckkod
med sin handdator. Därefter transporterar truckföraren detaljen till en ny lagerplats
och för in lagerplatsen i WMS systemet genom att läsa av dess lagerkoordinat.

Vid beställningsprocessen lämning av detalj kommer godsavdelningen få signaler om
transport från två olika transaktioner beroende på vilken typ av detalj som skall
levereras. Om material som beställs skall användas vid start av en produktionsorder
kommer en signal om transport komma ifrån beställningstransaktionen i R/3, se Figur
16.
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Figur 16. Systemstruktur för beställning av detalj. Författarnas egna.

Om materialet däremot beställs för att användas i en operation någon gång efter pro-
duktionsorderstart kommer en signal komma ifrån transportsystemet, se Figur 15.
Efter att godsavdelningen har fått signal, antingen från R/3 eller transportsystemet,
plockas det efterfrågade materialet ut. Materialet ställs på en pall som godsavdelningen
märkt med tillhörande styretikett. Dessutom har godspersonalen märkt en tillhörande
plastmapp med samma styretikett som pallen. Plastmappen kommer sedan att följa
materialet genom hela tillverkningsprocessen. Slutligen skickas materialet ut till beställ-
aren.

Vid avslut av detalj kommer godsavdelningen att arbeta på samma sätt som i nuläget.
Dock kommer de inte att behöva hantera produktionsorderkorten längre, se Bilaga G.
Med andra ord kommer godsavdelningen få signal om att hämta detaljen. När detaljen
är hämtad skannas dokumentationen i plastmappen in och sammanförs med produk-
tionsordern. Därefter lagerförs produktionsordern i ett digitalt arkiv.

7.1.6 Analys av framtida arbetssätt för godsavdelningen
I Bilaga G framgår resultatet som införandet av elektronisk produktionsorder skulle kunna ge samt
kvarvarande brister från det nuvarande arbetssättet på godsavdelningen. Följande avsnitt beskriver
detta i text.

De kvalitets- och tillgänglighetsbrister som finns i aktiviteterna Inskrivning på lager och
Hämtning av detalj och plastmapp kommer att försvinna vid införande av elektronisk
produktionsorder. Detta eftersom att produktionsorderkortet många gånger inte var
fullständigt. Vidare skulle aktiviteten Fack för avslutning kunna tas bort då produk-
tionsorderkorten inte längre används.

I det nuvarande tillståndet utgör aktiviteten Inskrivning på lager längre värdeskapande
tid än vad den skulle göra om produktionsorderkorten togs bort, se Bilaga G. Detta
beror på att en stor del av den värdeskapande tiden läggs på hantering av produktions-
orderkorten.
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7.1.7 Framtida arbetssätt för produktionsgrupp manuell svetsning
I Bilaga H framgår en kartläggning av framtida arbetssätt för produktionsgrupp manuell svetsning
och beskrivs i följande text.

I det framtida tillståndet börjar produktionsgrupp manuell svetsning med att kontroll-
era kölistan i R/3. Första produktionsordern i kölistan väljs och beroende på vilket
operationssteg produktionsordern befinner sig i beställer operatören material. Om
produktionsordern skall startas beställer operatören material via beställningstransak-
tionen i R/3. Om produktionsordern däremot befinner sig i en påbörjad tillverknings-
process beställer operatören detaljen via ett transportsystem. När den beställda
detaljen levererats kontrollerar operatören att rätt detalj och rätt antal levererats.
Detta gör operatören genom att jämföra detaljens styretikett med produktionsorder i
det webbaserade gränssnittet. Därefter måste operatören kontrollera och skriva ut
tillverkningsunderlag till operationen. Vidare genomför operatören operationen för
produktionsordern. När operationen är genomförd skannas styretiketten för detaljen
av och färdigstämplas i det webbaserade användargränssnittet. Därefter beställer
operatören en transport för hämtning av detalj. Dock kommer beställning av tran-
sport inte alltid erfordras beroende på vilken produktionsgrupp detaljen behöver
förflyttas till. Vid de tillfällen då detalj inte behöver förflyttas, utan operatören kan
göra det själv, skall beställning av transport kunna utelämnas. För att förenkla kart-
läggningen av det framtida tillståndet har tiden för beställning av tranport och
detaljförflyttning av operatör antagits lika lång. Därför valdes enbart aktiviteten
Beställning av transport att anges i kartläggningen, se Bilaga H. All aktivitet i R/3
genomför operatören i det webbaserade användargränssnittet. För att alla operatörer i
produktionsgruppen manuell svetsning skall kunna arbeta papperslöst kommer ett
större antal skannrar och datorer behövas.

7.1.8 Analys av framtida arbetssätt för produktionsgrupp manuell
svetsning

I Bilaga H framgår resultatet som införandet av elektronisk produktionsorder skulle kunna ge samt
kvarvarande brister från det nuvarande arbetssättet i produktionsgrupp manuellsvetsning. Följande
avsnitt beskriver detta i text.

De kvalitets- och tillgänglighetsbrister som återfinns i aktiviteten Kontroll och utskrift av
tillverkningsunderlag kommer inte förändras vid införande av elektronisk produktions-
order, se Bilaga H. Dessa kommer endast att lösas vid införande av elektroniskt till-
verkningsunderlag.

Vid införande av elektronisk produktionsorder kommer den värdeskapande tiden för
aktiviteten Kontroll och utskrift av tillverkningsunderlag inte ändras eftersom samma aktivi-
tet kommer att behöva utföras i R/3. Vidare kommer den värdeskapande tiden för
aktiviteten Färdigstämpling av produktionsorder halveras på grund av att färdigstämplingen
enbart kommer att ske i R/3, se Bilaga H.
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7.1.9 Sammanställning av framtida tillstånd
Det framtida tillståndet har först och främst utgått ifrån det nuvarande tillståndet.
Därefter har förändringar genomförts för att anpassa flödet till elektronisk produk-
tionsorder. Tanken med sammanställningen är att dels att kunna få en helhetssyn över
flödet när elektronisk produktionsorder är införd samt kunna jämföra resultatet av
förändringarna. I sammanställningen av de olika värdeflödesanalyserna för det fram-
tida tillståndet kunde den totala POK-tiden, ledtiden och värdehöjande tiden urskiljas.
Den totala POK-tiden kommer att bli noll minuter, ledtiden var 1142 minuter och
den värdehöjande tiden var 114 minuter, se Bilaga C.

För att illustrera hur hela systemstrukturen för ett framtida arbetssätt skulle kunna se
ut har följande figur tagits fram, se Figur 17.

Figur 17. Systemstruktur för det framtida arbetssättet. Författarnas egna.

Figur 17 sammanfattar systemstrukturen för det framtida arbetssättet i kapitel 7.1.1-
7.1.8 och belyser hur arbetsgången skulle kunna se ut vid införande av elektronisk
produktionsorder.
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8 Diskussion och analys
Följande kapitel diskuterar och analyserar olika aspekter som talar både för och emot införandet av
elektronisk produktionsorder samt olika lösningar för att eliminera produktionsorderkortet.

8.1 Fördelar och nackdelar
Utifrån kapitel 3.2.1 R/3 skall en av fördelarna med affärssystemet R/3 vara att ge ett
företag realtidsuppdatering. Problematiken med att ha produktionsorderkort är så-
ledes att realtidsuppdateringen försvinner. Detta innebär att den aktuella information-
en som gäller för produktionsorderkortet inte finns med, vilket i sin tur kan medföra
kvalitets- och tillgänglighetsbrister. Vid uppdatering av i-ritningar måste exempelvis
produktionstekniker leta efter produktionsorderkorten i verkstaden och ändra revi-
sionen manuellt. Hela problematiken med realtidsuppdateringen beror således på att
produktionsorderkortet skrivs ut och synkroniseringen till R/3 försvinner. Ett liknan-
de problem kan uppkomma vid omarbete. I dessa fall krävs införande av extraopera-
tioner vilket innebär att extra produktionsorderkorts blad skrivs ut. Dock finns det
risk att dessa blad missas eller tappas bort under detaljens tillverkningsprocess. Detta
medför i sin tur att produktionsorderkortet inte kan avslutas när en detalj är färdig-
ställd. En lösning till detta skulle vara att enbart använda den elektronisk produk-
tionsorder som redan finns i R/3. Dock skulle ett annat problem kunna uppkomma
vid borttagande av produktionsorderkort gällande extraoperationer. När extraopera-
tioner behöver läggas till kommer det krävas att en produktionstekniker finns att tillgå,
annars kommer inte materialet kunna fortsätta bearbetas. Detta innebär att produk-
tionstekniker måste vara tillgängliga på samtliga skift.

I och med införandet av elektronisk produktionsorder kommer ett antal investeringar
att erfordras. Delvis kommer den förhöjda systemhanteringen medföra behov om ett
större antal tillgängliga datorer och streckkodsskanner. Beroende av vilken lösning
godsavdelningen väljer för att behålla spårbarhet till detaljen kommer ytterligare in-
vesteringskostnader att tillkomma. Enligt systemutvecklingsföretaget Else AB, se Bil-
aga A, finns det nästintill inga begränsningar för vad ett externt system kan göra, utan
enbart ekonomiska begränsningar för företaget som är beställare. Det framtida till-
ståndet utgår dock ifrån att ett webbaserat användargränssnitt införs tillsammans med
WMS och transportsystem.

Under studien har det även framkommit att införande av elektronisk produktions-
order öppnar upp för nya utvecklingsmöjligheter. Den mest framträdande möjligheten
är start av produktionsorder vilken för tillfället påbörjas av godsavdelningen. Anled-
ningen till att godsavdelningen startar produktionsorderkorten är för att godsavdel-
ningen delar ut produktionsorderkorten via mjölkrundan då operatörerna själva inte
kan få tillgång till dem. Vid införande av elektronisk produktionsorder kommer gods-
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avdelningen inte att behöva dela ut några produktionsorderkort utan operatörerna
kommer få till sig produktionsorder via kölista i R/3.

8.2 Olika lösningsförslag
Med införandet av elektronisk produktionsorder kommer den visuella signalen, för
vart detaljer skall förflyttas, försvinna för godsavdelningen. Under examensarbetet
identifierades två möjligheter att förmedla signalen till godsavdelningen. Dessa var
adresslappar och etikettsystem.

Fördelen med att införa adresslappar är att inget externt system erfordras. Dock har
det visat sig att SIT tidigare har använts sig av adresslappar, men utan någon fram-
gång. Bland annat skapades missförstånd mellan produktionsgrupper gällande adress-
lapparna vilket ledde till att detaljer tappades bort och levererades fel.

Signalen för vart detaljer skall förflyttas skulle även kunna visualiseras med ett etikett-
system. Detta innebär att en styretikett skrivs ut, innehållande produktionsnummer,
detaljnummer, antal detaljer och streckkod, och placeras med detaljen. När en detalj
skall förflyttas skannas styretikettens streckkod av med en handdator och platsen dit
detaljen skall förflyttas kan avläsas. På så vis skulle det aldrig bli några missförstånd
om vart detaljen skall och risken att det tappas bort eller levereras fel minskar. Med
hänsyn till att R/3 redan kan hantera streckkoder skulle det inte heller vara något
systemmässigt problem att använda styretiketter.

Vidare skulle materialet kunna förflyttas på två olika sätt, antingen via en mjölkrunda
eller via ett transportssystem. Om transporten av detaljen skulle ske via mjölkrundan
kommer inte något externt system för transport att behövas. Dock kan körningar ske i
onödan och risken för att detaljen får stå och vänta finns.

Om godsavdelningen istället skulle få information om när en detalj behöver transport-
eras skulle inga onödiga körningar behöva göras. Detta skulle kunna åstadkommas om
ett transportsystem infördes. Transportsystemet kommer att skicka en elektronisk
signal när detaljen är färdigställd genom att en operatör beställer en hämtning av
detalj. Förutom att godsavdelningen får en tydlig signal om vad de skall hämta
kommer även statistik över förflyttningar kunna samlas in och användas vid förbätt-
ringar av logistiken i fabriken. För att införa ett transportsystem skulle ytterligare ett
externt system behöva introduceras. Detta på grund av att R/3 inte får kommunicera
med transportsystemet och att R/3 som system endast kan hantera lagerplatser för
färdiga detaljer. Anledningen till att R/3 inte får kommunicera med transportsystemet
är att det, i intervju med Karlsson som är IT-supporter på SIT AB, se Bilaga A,
framkommit att hela Siemenskoncernen vill arbeta med R/3 på ett standardiserat sätt.
För att kunna föra in ett transportsystem och hantera PIA kommer därför införande
av WMS krävas. Emellertid är även WMS ett externt system men har godkänts av hela
Siemenskoncernen och kan således användas.
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Tidigare i diskussionen nämndes att streckkoder skulle kunna användas som identi-
fikationssystem vid införande av elektronisk produktionsorder. Vid utvärdering av
identifikationssystem identifierades fyra olika möjligheter. Dessa var endimensionell
streckkod, tvådimensionell streckkod, datamatrixkod och RFID. Då alla material på
SIT består av höglegerade metaller finns det risk för att kommunikationen mellan ett
RFID-chip och dess mottagare störs, se kapitel 3.3 Identifikationssystem. Vidare kommer
mängden information, som skall följa detaljen, inte kräva mer lagringsutrymme än ett
produktionsordernummer. Lagerutrymmet i endimensionell streckkod kan således
hantera ett produktionsordernummer, vilket är passande då R/3 redan hanterar en-
dimensionell streckkod.

Enligt studiebesöket på VAC kan R/3 vara svårt att arbeta i med avseende på transak-
tionerna. En transaktion kan innehålla en stor mängd information som operatören
inte behöver. För att filtrera bort all onödig information och lyfta fram det som är
viktigt skulle ett webbaserat användargränssnitt kunna skapas. Det webbaserade an-
vändargränssnittet skulle bestå av transaktioner som bland annat skall hantera färdig-
stämpling av produktionsorder, beställning av detalj och beställning av transport. Ett
problem som återfanns i produktionen var att produktionsorderkort inte fylldes i
fullständigt. Vid utformning av transaktionerna skall därför spärrar läggas in så att
operatören inte skickar vidare ofullständiga produktionsorder. Dock innebär fram-
tagningen av ett webbaserat användargränssnitt att stöd från hela Siemenskoncernen
behövs. På grund av att samtliga Siemens fabriker försöker eftersträva ett standard-
iserat R/3 kan detta bli svårt.

8.3 Effekter
Med hänsyn till Bicheno et al. (2011) jämfördes nuvarande tider med framtida tider
från värdeflödesanalyserna för att se om processen skulle förbättras vid införande av
elektronisk produktionsorder. Utifrån analyserna skulle POK-tiden kunna sjunka från
72 minuter till noll minuter. Orsaken till att POK-tiden skulle kunna försvinna beror
på borttagandet av produktionsorderkort. Detta innebär att hanteringen av produk-
tionsordern endast kommer ske i R/3 och inte på produktionsorderkortet.  Den
värdeskapande tiden skulle kunna sjunka från 157 minuter till 114 minuter. I och med
att information rapporteras både i R/3 och på produktionsorderkort kommer aktiv-
iteterna som hanterar dessa moment att halveras vid införande av elektronisk produk-
tionsorder. Ytterligare något som skulle bidra till att den värdeskapande tiden sjunker
är bortfall av aktiviteter vid införande av elektronisk produktionsorder. Denna före-
teelse skulle även ha påverkan på ledtiden vilken skulle kunna sjunka ifrån 5076
minuter till 1142 minuter, se Bilaga B och C. Dock kommer införandet av elektronisk
produktionsorder medföra förhöjd systemhantering vilket innebära att vissa aktiviteter
kommer ta lika lång tid som vid hantering av produktionsorderkort. Emellertid
kommer införandet av elektronisk produktionsorder även påverka andra tider vilka är
svåra att uppskatta. Exempelvis den tid som läggs på att manuellt ändra ett produk-
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tionsorderkort eller den tid det tar att söka efter ett produktionsorderkort som tappats
bort.

8.4 Källförlitlighet
Utifrån kapitel 2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder har en diskussion förts huruvida de
kvalitativa intervjuerna som examensarbetet baserats på erhållit hög reliabilitet och
validitet. För personal som intervjuats på SIT anses urvalet av dessa vara relevant då
valet av personer baserades på arbetserfarenhet på företaget. Vid intervjuer med
personer från SIT AB har inget val kunnat göras, utan studien har endast kunna förlita
sig på rekommendationer ifrån personal på SIT och SIT AB. Därav finns möjligheten
att betydande information har undgått examensarbetet. Vidare finns även en risk för
att transkriberingen av intervjuerna är missvisande eftersom författarna har korrigerat
transkriberingarna grammatiskt för att de skall kunna vara läsbara. Dock har samtliga
intervjuade godkänt sin transkriberade intervju, vilket kan ses som ett bevis på att rätt
information använts.

Ytterligare något som författarna reflekterat över är att informationen om möjligheter-
na till att införa elektronisk produktionsorder ibland varit lite väl optimistisk. Därför
har examensarbetet försökt hålla en neutral roll, där både fördelar och nackdelar har
beaktats. Det är viktigt att poängtera att införande av elektronisk produktionsorder
kommer kräva en mängd resurser inom SIT, SIT AB och även av externa företag.

Gällande källorna i kapitel 3.2.1 R/3 har äldre källor använts. Detta beror främst på
att affärssystemet utvecklades under den perioden. Därför finns det mycket informa-
tion om R/3 ifrån denna tidsperiod. Dock anses källorna vara giltiga då Frankenberg,
IT-ansvarig på SIT, bedömer att informationen stämmer väl överrens med grundupp-
sättningen för SIT’s affärssystem.
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9 Slutsats
För att införa elektronisk produktionsorder kommer ett nytt arbetssätt erfordras. På
grund av tidigare erfarenheter på SIT skulle det vara mest lämpligt att visualisera
detaljerna via ett etikettsystem. Då endimensionella streckkoder kan bära den mängd
information som efterfrågas, samtidigt som att R/3 i dagsläget redan kan hantera
dessa, är det mest optimalt att använda endimensionell streckkod som identifikations-
system. På grund av att ett transportsystem kan effektivisera flödet och öka för-
ståelsen för logistiken på företaget är det mest fördelaktigt att ersätta den nuvarande
mjölkrundan. Dock skulle produktionsorderkortet kunna tas bort utan att behöva
införa ett transportsystem vilket skulle innebära att nuvarande mjölkrunda finns kvar.
Emellertid rekommenderas en mer långsiktig lösning för transporter av detaljer i
fabriken på grund av att SIT är ett växande företag.

För att förflytta detaljerna rekommenderas därför att ett transportsystem införs. Efter-
som transportsystemet kommer efterfråga lagerplatser för samtliga detaljer och R/3
enbart kan hantera färdiga detaljer måste således WMS införas. För att underlätta
implementeringen av elektronisk produktionsorder är det lämpligt att skapa ett web-
baserat användargränssnitt. På så vis kommer operatörernas arbete i R/3 att förenklas
och sammanföring av transaktioner möjliggöras.

Beträffande problematiken med hantering av produktionsorderkort väger fördelarna
för införandet av elektronisk produktionsorder över nackdelarna. Den främsta för-
delen med införandet av elektronisk produktionsorder är att en realtidsuppdatering
fås. Inte minst skulle införandet av det framtida arbetssättet kunna eliminera tiden
som läggs på produktionsorderkorten helt och hållet. Det kommer även att reducera
den värdeskapande tiden för informationsflödet med 27 procent och ledtiden med 78
procent.

Införandet av elektronisk produktionsorder kommer således att medföra ett ekonom-
iskt övervägande av ett antal investeringar. Emellertid kommer investeringarna att
generera nya utvecklingsmöjligheter inom SIT.
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10 Framtida arbete
Ett viktigt steg, efter att elektronisk produktionsorder implementerats, är skapa ett
tryggt arbetssätt på SIT vilket alla på förtaget känner sig säkra med. Hur framgångsrik
implementeringen av elektronisk produktionsorder blir kommer ha betydelse för möj-
ligheterna att vidareutvecklas inom den papperslösa världen.

Med hänsyn till de kvalitets- och tillgänglighetsbrister som identifierats under utvärd-
eringen fanns brister som inte kunde förbättras genom att införa elektronisk produk-
tionsorder. Framförallt påvisades detta vid granskning av tillverkningsunderlag som
tillkom under tillverkningsprocessen av en detalj. Vidare menade personal ifrån pro-
duktionsgruppen manuell svetsning, se Bilaga A, att tillverkningsunderlagen inte alltid
var uppdaterade och därtill var tillverkningsunderlagen alltid tvungna att skrivas ut.
Enligt kvalitetsingenjör Gummesson, se Bilaga A, går det att länka in dokument i
produktionsordern om det förs in vid beredningen av materialet. För att eliminera en
del av de kvarvarande bristerna skulle SIT i framtiden kunna införa elektroniska till-
verkningsunderlag. Produktionsberedningschefen Svensson på VAC menar, se Bilaga
A, att Teamcenter är ett bra hjälpmedel för att införa elektroniska tillverkningsunder-
lag. Genom att integrera Teamcenter med R/3 skulle produktionstekniker och bered-
are kunna förmedla information direkt till operatörerna. Svensson hävdar, se Bilaga A,
att tillverkningsunderlagen lagras som en pdf-fil i Teamcenter som i sin tur kopplas till
R/3. Dessutom menar Cimdata (2010) att Teamcenter har applikationer som gör det
möjligt att visualisera en produkt i tvådimensionella och tredimensionella vyer. Detta
kan möjliggöra införandet av tredimensionella ritningar för operatören på SIT. Dock
bör inte införande av elektroniskt tillverkningsunderlag prioriteras förrän ett väl fung-
erande system kring elektronisk produktionsorder har byggts upp i företaget.

Vidare skulle SIT i framtiden kunna integrera sina leverantörer i processen för
papperslös verkstad. Detta för att bland annat effektivisera det administrativa arbetet
vid externa operationer. Exempelvis menar Gummesson, se Bilaga A, att streckkods-
märkning av material skulle kunna genomföras av leverantör. Dock kräver detta att
den egna processen med elektronisk produktionsorder fungerar obehindrat.
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Eva Stårbäck, Planerare, SIT     den 19 juni 2012
        Kl. 10.30-11.20

______________________________________________________________________

Vad är det sista som görs med en produktionsorder?
- Hm, det sista vi gör är att vi går ut med dem till respektive station, antingen gods

eller 2d-laser, ibland klippen. Innan det skriver vi datum på produktionsorder, det
vill säga startdatum. Innan det kollar vi att det är rätt revision på kortet. Sedan
skriver vi ut den. Och före det är det ren systemhantering och pappret är inte
inblandat som sådant, kollar om det ligger rätt i tid och så. Ren R/3-hantering. Det
sista jag gör i systemet är att skriva ut planorderlista och den har vi för oss själva för
att veta vilka kort som ligger för start. På detta sätt blir det tydligt om man kolla
material, om behovet stämmer, kan vi starta den i den tiden, typ bristkontroll. Först
kollar man allmänt i systemet bara och sen gåt man över till att skriva ut kölistan på
planorder.

Vi har valt ut tre saker som vi vill fokusera på i vår VSM:s faktaruta: Q är kvalitet typ att pappret
innehåller fel information eller är trasigt. T är tillgänglighet är avsaknande av pappret. POK är tiden som
pappret används fysiskt. Vad gäller för de olika stegen?

- Informationen från SAP, ja systemet, stämmer ju alltid. Det är inte något som är
relaterat till detta här ut det är egentligen vid utskriften som det blir stök och bök.
Skrivaren hänger sig, pappret är slut. Och sen när vi kör ut alla tre och vi får sortera
och så, det är onödig tid, verkligen ett slöseri.

- Utskrift av produktionsdokument är det lite problematiskt, en gång i veckan är det
strul i alla fall. Ofta är det så att skrivaren trasslar och tillgängligheten blir sämre.
Det är nog typ 80/20 i tillgänglighet.

- Det var en gång i april eller när det nu var som vi hade problem i tre dagar och stod
utan skrivare. Det är fruktansvärt stressat för vi är alla mitt upp i någonting, och ser
inte om vi missar att skiva ut någonting och vi får verkligen komma ihåg. Vi ser ju
inte i systemet om vi missat att skriva ut något.

Vad lång tid tar det för dig att skriva ut en produktionsorder?
- Det tar nog, utskriften som sådan, vad kan det ta, och så skall du faktiskt hämta

den, men säg en minut per styck.

Hur ofta stämmer revisionen på produktionsorder vid kontroll?
- Ja men det är väl ungefär 80 procent som stämmer tror jag.

Vad menar du med revision?
- Är att revisionen på ritningen är rätt, annars lämnar jag över den till beredning som

får kolla på den och sen får vi tillbaka den.

Hur är det med tillgängligheten vid kontroll av revision?
- Nej, det är, när man trycker på knappen så kommer pappret. Sen om någon är där

och plockar en hög utan att lämna till oss men det är ju mänskligt misstag, det kan
ju inte datorns fel. Det är ju en gemensam skrivare så…

Hur lång tid tar det att kontrollera en revision?
- Öh, ja en minut per styck. Då tittar vi på den inne i Pulse.
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Hur lång tid tar det att skriva datum? Går det ganska snabbt?
- Nej det gör ju inte det för jag måste in i R/3 för att kolla igen.

Hur är det med kvaliteten vid påskrift?
- Det stämmer alltid. Jag skriver på produktionsorderna själv och jag har alla papper,

mm, så den är ju alltid 100 procent.

Hur är det med tillgängligheten för påskrift?
- Det har blivit en hel vansinnig hantering, helt kass egentligen. Tillgängligheten är

OK, men arbetet kring startdatum är tidsödande.

Hur lång tid tar det att lämna över produktionskortet till produktion?
- Ah det är den tiden det tar för mig att springa ut till olika stationer, typ fem minuter

till gods och tillbaks, och vi sorterar i deras olika fack också, så fem minuter.

Vi har haft VSM med gods och 2d-laser. Och vi har förstått att det kan förekomma två olika utfall för
var produktionsorderkorten startas. Antingen så går det ut till gods och lämnar dem eller så går ni till 2d-
lsaser, ni startar aldrig korten eller? Ni skriver enbart ut dem eller?

- Nej vi startar inga kort, utan det är ju gods eller 2d-lasern som gör. Vi har ingen
hantering alls. Om de har glömt att starta korten är det inte vårt fel. Vi skriver bara
ut. Det är därför de måste köra sina körapporter så att de skall veta vad som skall
startas.

Finns några krav på när korten måste startas?
- Nja, jag vet inte. Fredrik borde veta det. De har ju liggtid, de får ju inte ha liggtid, så

där mäta den i så fall den, får ju bara en viss tid på den operationen. Jag mäter ju
bara släppet i 2d-lasern så jag ser inte liggtiden.

Nu tänkte vi ta hela händelseförloppet, hur lång tid tar det för att kontrollera att behoven stämmer?
- Ja, en del är ju klockrent, men en del är ju lite arbete, men säg fem minuter per kort.

Man skall ju kolla att material finns och tiden och så…

Tar det lång tid mellan att du kontrollerar behovet till att du skriver ut?
- Nej, det går snabbt, det går i ett liksom.

Och skriva ut planorder? Hur lång tid tar det?
- Om det är ett kort på en sida och en på 30 sidor kan ju skilja sig, men ungefär

medel på 20 sekunder.

Tiden mellan att skriva ut planorder och att skriva ut produktionsorder hur lång tid tar den?
- Det tar ingen tid alls. Gör det på en och samma gång, alltså hämtar

produktionskorten och planorder.

Utskriven produktionsorder, hur lång tid tar det?
- Det rasslar på rätt bra så ungefär, i genomsnitt 20 sekunder.

Hur lång tid tar kontroll av revision på produktionsorder?
- Emellan utskrifterna av produktionsdokument och kontroll av revision skall vi gå

och hämta dokumenten, det tar väl ungefär en minut. Och sen tar väl själva
kontrollen av kortet tar ungefär en minut.
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Hur lång tid tar det att skriva datum?
- Tiden emellan är ingen, behöver inte flytta någonting, men man måste slå upp i

R/3 så att, men det ingår väl i den minuten, så…

Går du ut direkt med produktionsordern?
- Nej, vi har vår hängmapp där inne, men är det brådis med något så går vi ut direkt.

Annars är det på veckobasis så då hängs den i hängmappen.

Hur lång tid tror du den kan hänga som mest?
- Ibland jan vi ju skriva ut något som är en månad framåt, men det har ju mer att

göra med om det är en säker artikel, det är ju mer ett arbetssätt.

Hur lång tid kan det då ta innan kortet startats?
- Är det en bristartikel går vi ut med den direkt, annars går vi ut en gång i veckan,

men i genomsnitt skulle det kanske blir en liggtid på fyra dagar på
produktionskortet.

Hur lång tid det tar att gå ut med kortet till produktion?
- Det tar väl ungefär fem minuter.

Vi kommer att sätta ihop alla flödena nu, och sen får vi ha en diskussion om de olika flödena stämmer
med de uppfattningar som finns. Vi har även frågat alla hur de känner för hur, vad det känner för
papperslös verkstad?

- Vi struntar helt i produktionskorten som fysisk produkt. Det gör vi ju, Vi skulle
tycka det var skönt att slippa hanteringen av dem, lägga mer fokus på att ha rätt i
systemet. Det enda som skulle kunna vara ett motstånd är ju kopplingen mellan
produktionsorder och revision på ritning. För på vissa artiklar svänger det ganska
mycket och det är rätt påtagligt att se revisionen på kortet i systemet är det lite
knivigare.

Enligt Volvo, där vi har varit på studiebesök och som också kör med SAP, skall man kunna ha
ritningar i systemet och de har själva lyckats väldigt bra.

- Okey, ja men om de också kör R/3 skall det väl funka här med.

Dock har de anpassat SAP och skapat egna transaktioner som funkar för att få verkstaden papperslös.
- Det gör ju inte vi. Vi hade ju egna program förut men de blev vi ju av med under

övergången till storsiemens. Exempelvis försvann ett program som skrev in
startdatum men nu får vi sitta och göra det själva.

Volvo har även skapat ett interface av R/3, ett så kallat internetbaserat R/3 för att alla skall komma åt
systemet.

- Jag tror inte att det kommer vara någons som helst motsättning på planering mot
papperslöst, däremot kommer det kanske bli lite svårare för gods och hur de skall
få signal om var produkterna är och skall, samt revisionsbiten också. För oss ser jag
absolut inga problem.

Vad tror du blir en skillnad?
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- Vi kommer få mer tid att faktiskt granska data i systemet så att den stämmer, och
lägga mer tid på att kolla produktionerna som snurrar i verkstaden i systemet, vi
kommer att slippa hålla på med pysslet med produktionskort. Så att det är bara en
ren vinst!
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Jasmin Brakic, Laseroperatör SIT      den 18 juni 2012
       Kl.14.30-15.30

______________________________________________________________________

Vad är det sista du gör, den fysiska hanteringen av kortet?

- Det sista jag gör är att jag är att färdigställa kortet, stämplar kortet. Jag för in tid och
vikt på material.

Lägger du sedan kortet med detaljen?

- Ja, jag lägger kortet i korgen vid ut-rutan. Så korten ligger inte med detaljerna, för
detaljerna är märkta med en id-lapp.

Vad händer innan du färdigstämplar korten?

- Jag stämplar både tid och material, så innan jag avslutar min operation eller det jag
har gjort, då plockar jag ut material. Anledningen till att jag plockar ut material
innan är om det är något strul med materialet eller r/3 och lasern så att jag inte kan
plocka ut plåt, så vill jag inte godkänna operationen, för godkänner jag kan de köra
vidare detaljer och då har jag inte plockat ut material.

Är det här något som påverkar produktionsordern? Är det i systemet du gör det?

- Ja, det är i systemet som jag gör det, det är ju det där som gör att de kan gå vidare
och se vilken plåt jag kört på.

Vad händer före du plockar ut material?

- Nu måste vi göra Produktionsteknikerns jobb, så vi tar ut korten och gör ett
program, alltså vi nester detaljerna.

Gör ni det innan ni kör programmet?

- Ja, det gör vi. Vissa detaljer finns ju med standardprogram så där slipper man att
nesta upp vissa detaljer.

Vad gör ni innan ni nester?

- Man kollar först vad det är för material man skall köra, man tar sedan korten och
kollar på första sidan och kontrollerar att det är min operation som står där, sedan
kollar man på andra sidan för att se vilket material som skall användas.

Kollar ni då om material finns hemma?

- Det skall inte gå att skriva ut produktionskort om inte material finns hemma. Vi
hade ju problem förut med att spillbitar låg i saldot, vilket gjorde att inte rätt behov
sågs. Men nu har vi inte det problemet längre. Vi samlar nu in flera kort samtidigt
för att optimera plåten, alltså få ut mer av plåten.

Varifrån kommer korten ifrån?

- De kommer ifrån alla på planeringen, de lämnar korten direkt till oss.

- Om vi börjar från början istället, planering kommer med kort. Sen kollar jag med
körlistan, vilka som är överst på listan, sen väljer man ut dem och gör en nestning
och om det är möjligt lägger man ihop flera kort som man kan köra samtidigt och
om det inte är möjligt så kör man ett kort i taget.
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Så följden blir att först koll med kölistan vilka detaljer som skall köra och sen koll vilka kort som kan
samköras?

- Ja, det stämmer efter man har gjort det så nester man detaljerna som man skall kör.
Vi brukar även gå och kolla vad det är för storlek på plåten, men vi har mest
standard format, för vissa är det bara en storlek av plåt och för vissa finns det två.

Nu skulle vi vilja att du ser på det här flödet och tänker dig hur produktionsorden går i flödet. I och med
det här projektet har vi tagit fram nyckeltal som vi anser var viktiga för att skapa en bild över hur flödet
för produktionsordern ser ut.
För vi kan säga att kvalitén och tillgängligheten från planering alltid är hundra procent, för du kan inte
starta något utan att du har fått korten?

- Nej, jag kan bara starta de jag får till mig.

Sen kommer vi till kontroll av kölista i systemet, här är också kvalitén och tillgängligheten hundra procent,
dock kan vi ju få vad POK tiden är.
Så hur mycket tid lägger du fysiskt på själva produktionsordern vid kontroll av kölista?

- Jag använder bara produktionsnumret på produktionsorderkorten, planeringen
lägger korten i ett fack på korten skriver de ett uppstartsdatum på kortets första
sida för hands. Planering sa sedan att det tar för lång tid för dem så visa skriver det
inte längre och det är därför vi måste kolla med kölistan. Men nu har det börjat igen
med att skriva startdatum. Jag använder kölistan för att planera upp hur jag skall
köra detaljerna. På kvällen kan jag gå ifrån kölistan för att inte hoppa för mycket
mellan material, vilket kräver färre omställningar av maskinen. Man kan lätt tappa
en timme i omställningar bara om man inte planerar rätt.

- Jag kan sitta ungefär en 10 minuter eller mer för att planera efter kölistan, men
tiden jag fysiskt hanterar korten är inte mer än 30 sekunder, jag går då med kortet
från facket till arbetsbordet.

Hur är kvalitén med produktionsorderkorten, finns det saker som är fel på som du behöver ändra?

- Ibland, det som kan hända är att de har frisläppt vissa order, men inte skrivit något
papper. Så jag ser detaljen på kölistan men har inget papper, då får jag gå till dem
och fråga efter kortet. Vilket egentligen betyder att tillgängligheten är dålig.

Hur ofta händer det att ni saknar kort?

- Det brukar inträffa en gång i månaden. Jag får även kort som egentligen inte är
mina ibland, så som startkort för halvfabrikat och de kan få kort som jag skall ha.
97 procent stämmer av de kort jag får in.

Hur ofta händer det att korten innehåller fel information?

- Det är mer sällan, det är nästan 100 procent.

Hur lång tid är det mellan att kontroller och att samköra produktionsorderkorten?

- Det är ingen tid alls. Jag går direkt över från kontrollen till samkörningen.

Hur lång tid tar det att göra en samkörning? För är tiden att kontroller kölista och samköra 10 minuter
totalt?

- Nej, det kan ta en kvart att plocka ihop ett 20-tal kort i en samkörning.
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Hur mycket tid lägger du på produktionsorderkortet?

- Då kontrollerar jag med baksidan av produktionsordern vilket material jag skall
använda. Vi har nu gjort fem eller sex olika fack vid maskinen, här sorterar jag
korten från planeringen efter vilket material, tjockleken och ibland vilka detaljer
som står på kortet. Jag lägger kanske 10 minuter per dag på att sortera korten och få
det i ordning.

Det är inga problem med korten, jag tänker då kvalitets och tillgänglighets mässigt?

- Nej, jag har ju kontrollerat och rättat till det i början.

Kan det finnas tid mellan samkörningen och nestningen?

- Nej, jag kör det direkt efter att jag har ordnat med samkörningen.

Hur lång tid tar nestningen?

- Hur lång tid nestningen tar beror ju på hur många kort jag skall köras ut. Är det ett
kort då är nestningen klar på några minuter. Ju fler kort ju längre tid för att skapa
nestningen, för vi vill ju optimera plåtutnyttjandet. För att göra en stor nestning på
typ 30 kort behöver jag gå in i mappar i datorn och plocka artiklar. Sen klickar jag
på att datorn skall skapa en automatisk nestning, så kan det gå åt 15 till 16 plåtar,
men när jag har gjort om den själv så har jag sparat två plåtar ungefär varje gång.
För än så länge är det jag själv som är bättre på att göra detta än vad datorn är.

- Jag ber därför ofta planeringen att ge mig många kort så att jag kan optimera
plåtarna och minska spillet av material, detta gör att vi spara mycket material. Jag
lägger minst fem minuter per kort.

Hur mycket använder du produktionsorderkorten under nestningen?

- Jag använder inte korten alls.

Vad händer efter nestningen?

- Efter nestningen går jag direkt till maskin.

Behöver du produktionsorderkortet under produktion?

- Ja, det som jag gör med korten, beror på vilken plåt som skall användas. Om jag
skall köra 20 plåtar då är det från samma parti och att det är samma chargenummer,
då är det okej. Men är det från flera, att jag har fem plåtar från ena partiet och fem
andra från andra partiet så måste jag veta från vilka detaljer som de har kommit
ifrån. Jag måste skriva på korten från vilken plåt detaljerna har kommit ifrån. Jag
måste rapportera spårbarhet på detaljerna. Jag börjar med att skriva på
produktionsorder redan när första detaljen kommer ut från maskinen.

Hur lång tid tar det att rapportera spårbarheten på produktionsorderkorten? Och gör du det för varje
utskuren detalj?

- Ja, för varje gång något ändras eller att något annat parti kommer in behövs det
fyllas i på kortet. Om ett kort innehåller 100 detaljer och det är på en plåt, behöver
jag bara skriva numret på den plåten. Men skulle det vara så att jag använder tre
plåtar från olika partier behöver jag skriva alla tre nummer på kortet. Tiden för
detta är mer än att ställa själva maskinen, för man skriver ju på alla kort. För ett kort
tar det ungefär 10 minuter för spårbarheten.
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Är det några problem med kvalitén och tillgängligheten här?

- Nej, det fattas inget.

Finns det någon tid mellan produktionen och när du plockar ut material?

- Nej, jag börjar direkt efter att jag är klar med detaljerna.

Är det något du gör på korten när du plockar ut material?

- Jag minskar eller ökar på materialet som kortet visar, för jag har en föreslagen vikt
som detaljen skall väga. Den går jag in och godkänner eller ändrar den, det vet jag
genom att räkna på plåten, alltså hur mycket plåt det har gått åt.

Gör du det här i systemet och på korten?

- Ja, jag måste både ändra i systemet och på korten.

Hur lång tid tar den här processen?

- Det tar ungefär 10 minuter för att ändra i system och på korten. Tiden det tar att
ändra vikten på kortet är 10 sekunder.

Är det en kvalitetsbrist att man behöver ändra vikten? Eller är det något som alltid kommer att vara?

- Vikten kommer alltid att ändra sig, mycket beroende på att tjockleken på plåtarna
skiljer sig från leverantören. När plåten skiljer sig ett par kilo upp eller ner så blir
det fel med vikten på kortet. Men det är svårt att säga, visa detaljer stämmer exakt,
men där använder en plåt per detalj. Så detaljernas vikter kommer alltid att skilja sig
ifrån den vikten som står på kortet och det måste ändras på korten varje gång. Men
om jag kör 10 kort så ändrar jag bara på ett kort för att justerar vikten, för man
tappar bara tid om man skall ändra på alla korten. Ta 50 procent på den, det ger en
bra bild över hur det ser ut.

Tillgängligheten, hur är den i det här steget?

- Jag har alltid korten som jag behöver.

Vad händer vid färdigstämpling av kort?

- Det gör jag direkt efter jag tagit ut material, om allt har gått igenom stegen från
början till slut så släpper jag ut detaljerna, om en grej faller bort så blir det ingen
färdigstämpling. Det är därför stämplingen kommer sist, så om tillexempel 10
detaljer av 10 är alla bra, har jag kunnat ta ut material då stämplar jag.

Hur får du till dig pall till de utskurna detaljerna?

- Jag hämtar pallarna själv, om det inte är special emballage som jag beställer på
intranätet.

Vem är det som märker pallarna?

- Det gör jag själv, lapparna hämtar jag ute på gods.

Skriver du chargenumret både på produktionsorderkortet och i datorn?

- Jag skriver både i datorn och på produktionsorderkortet.
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Skulle tiden att byta från produktionsorderkort till att gå efter kölista skilja sig?

- Nej, det kommer att ta mig lika lång tid att vända på kortet och läsa av som det tar
att klicka in mig kölistan.

Vad händer om ni kör fel på en detalj?

- Då blir det en NCR nummer, som beskriver varför det har gått fel.

Hur lång tid tar en färdigstämpling?

- Det tar någon minut bara att stämpla kortet, typ 2 minuter tror jag.

Hur färdigstämplar ni ett produktionsorderkort?

- Vi skriver in tid och antal i slutet både i system och på kortet. Det tar väldigt lång
tid för jag får skriva under på varje kort. Tiden det tar för att stämpla korten tog för
mig när jag hade 70 kort ungefär två timmar, då skall jag fylla i datum, antal, tid och
signera varje kort. Så det tar ungefär fem minuter att föra in det i systemet och på
kortet.

Och hur lång tid tar ifyllnaden av kortet?

- Det tar ungefär fyra minuter, för att föra in i datorn tar det bara en minut.

Ser du några problem med att införa papperslös verkstad?

- Nej, jag skulle bara se det som en fördel att införa papperslös verkstad, jag skulle
kunna börja med det imorgon om det vore så.

- Förut hade vi små plastlappar där det står till vilken maskin den skall till, för att
säga till gods var de skulle köra dem. Lapparna låg i små fack vid oss som vi sedan
placerade i plastfickor på detaljen, lapparna var i olika färger så truckförarna lätt
kunde se var detaljen skulle. Men det går ju även att se vilka jobb man har om man
uppdaterar kölistan i R/3.
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Fredrik Persson, Lagerarbetare SIT      den 18 juni 2012
        Kl. 11.00-12.30

______________________________________________________________________

Vad gör godsavdelningen sista med produktionskorten?

- Skriver in artikeln på lager, när detaljerna kommer in till lagret. Här stoppar gods-
personalen in detaljerna på en lagerplats och skriver ner lageradressen på produk-
tionsorderkortet. Sedan läggs produktionsorderkortet i ett fack. Personen som skriv
in detaljen på lager tar sedan högen med kort och godsmottager produktionsordern.
Vilket gör att artikeln går in på lagret och blir tillgänglig i VM-modulen. Till sist
överlämnas produktionsorderkortet till Flippa för arkivering.

Vad händer innan ni godsmottager korten?

- I den godsmottagningen mot lager måste vi gå igenom produktionen och titta att
alla operationer är stämplade, att allt material som skall vara uttaget är uttaget.

- Steget innan där är de ute i produktionen, med hjälp av mjölkrundan

Hur fungerar Mjölkrundan?

- Mjölkrundad förflyttar allting, även saker som skall på lejd eller så kör mjölkrundan
det ifrån till exempel från gradning till svetsning. Mjölkrundan förflyttar antingen
inne i verkstaden mellan operationer eller till lejd eller till lager eller om det skall ut
till pågående lager som vi säger när det skall ut på gården.

- Signalen för att hämta och lämna artiklar och detaljer är nu
produktionsorderkorten.

Finns det något arbete med papperslös verkstad från gods till produktion?

- Det är endast vid utplock av detaljer, kortet består av blad med operationer och
längst bak sitter materialstycklista som säger att det här skall ni plocka ut. Den här
materialstycklistan skall vi kunna ta bort nu och ersätta det med att operatörerna
skall kunna ta kortet gå in på operationen i datorn och göra en beställning i r/3.
Här kan de beställa material till specifika operationer och tider som de vill ha
materialet.

Har alla operatörer r/3 för att kunna göra beställningar?

- Ja de har de. När de har gjort beställningen så hoppar den in och lägger sig i en
transaktion som vi har ute hos oss på kö. Då kan man gå in och titta på vilken tid
och datum som beställningarna har, så vi vet vilken beställning som skall ut först.
Här ser man precis vad man skall plocka och när du har plockat de du skall så
kvitteras beställning och kör sedan ut den till avdelningen som gjorde beställningen.
Dock sparar vi alla materialstycklistor på grund av Volvo och arkiveringen. Efter att
vi plockat alla poser skrivs ett kort ut som säger att vi har plockat alla artiklar, detta
gör att vi inte behöver skriva på materialstycklistan.

Vad skulle krävas om produktionsorderkorten togs bort för gods?

- Om vi skall införa papperslöst måste de finnas ett plingsystem, för idag kör de
mjölkrundan i ett och att springa in stup i kvarten och kolla i datorn, kan jag säga
redan nu att det inte kommer att funka. Det måste bli någon form av signalsystem.
Om vi inte kan lösa det som förut med adresslappar. Det hade vi förut att det sitter
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vid varje ut-ruta, där man plockar en adresslapp och lägger på artikeln. Det är ju så
att vi har väldigt många maskinnummer, det kommer att bli 25 till 30 olika lappar
som man behöver hålla koll på.

Hur vet gods personalen vilka detaljer som är klara?

- Det krävs att det finns både in och ut rutor för att vi skall veta vad som skall
hämtas. Det kan ju stå 10 till 15 olika grejer i ut rutan, så då måste man veta vilken
artikel man behöver ta i ut-rutan. Som det blir nu kan 3 eller 4 grejer bli klara
samtidigt.

Vilka system använder gods?

- Magnus håller på att införa WMS påbyggnaden på WM och det är ju Warehouse
Management och är bara lagerförda detaljer, så du kan se var det står. VMS är ju en
påbyggnad på det som gör att även på gående produktioner och verktyg och allting
kan du lägga in så att alla pinaler som du har kan läggas in och veta exakt var de är
någonstans. Å det hade ju funkat, om bara något signalsystem på att man skall
hämta och var man skall hämta, så löser ju WMS de.

- För flyttar du den därifrån till ditt så måste du skanna av att nu flyttar jag den
därifrån och ställer den där istället, och det gör ju WMS:en. Det blir automatiskt
egentligen så fort du förflyttar någonting.

- Det kan även bli materialuttag mitt i, det kan ju bli att vi startar korten på
materialuttag på pos 10, sen går den ut på bearbetningen, sen flyttas den med
mjölkrundan till en annan, sen flyttas den med mjölkrundan ut till oss, vi skickar
den på lejd, den kommer tillbaks till oss, sen flyttas den med mjölkrundan tillbaka
till någon produktionsgrupp och där blir de ett materialuttag. Då kommer de ut
med kortet och materialstycklistan och vi gör ett nytt materialuttag och så går den
ut till de igen och så bearbetar de, sen kan de ju gå så här fram och tillbaka att den
går på lejd en gång till.

Kommer Planering personligen ut till er?

- Ja det gör de. De kommer ut på måndagar så sätter de för hela veckan, men ofta
kommer de ut under veckan med extra kort också.

Hur skall ni få signalen av att starta operationskort?

- Egentligen nu så borde ju planeringen kunna skicka en signal till respektive
avdelning och lägga, så måste de gå att lägga i systemet i någon form av kö, så att
lagledaren eller vem det nu är som går in och kollar. Går in och ser att okej nu kan
vi starta den här och den här och sedan skickar de en beställning till oss, på vad vi
skall gör. Detta betyder att vi inte längre behöver starta kort utan bara få en
materialbeställning, det blir att lagledaren bestämmer vad de skall ha.

Med kvalité menar vi hur ofta kortet innehåller fel. Alltså hur ofta ni behöver ändra på korten? Att det
blir fel kort, att ni måste ändra någonting på kortet eller att inte rätt saker står i det och hur ofta pappren
är trasiga eller oläsliga.

- I kortstarten är det i stor sett aldrig det. Jo men i kort starten kan det hända. Vi
hade till exempel ett sådant idag där vi skulle starta ett brännkammar kort, då hade
artiklar lagts in på RS-nummer vilket betyder att inget lagersaldo finns på detaljen,
fast vi skall starta det. Detta händer fruktansvärt sällan på själva kort starten. För vi
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kickar ju bara igång, sen om de är något fel så upptäcks ju det senare, det är ju inget
vi ser på själva kort starten.

Vi har även valt att ha med tillgänglighet och det innebär att ni inte har produktionsorderkortet att tillgå,
att de säger att ni skall starta någonting och så har de slarvat bort produktionsorderkortet. Ni får inget
papper.

- Vid kortstart saknas inga kort, för att kortet är ju starten och har vi inget kort har vi
ju inget att starta. däremot kan det ju komma ut folk och säga att, någon på
planering säger att ni ska ha de här korten ute hos er, som vi skall dra igång och så
har vi inte fått ut kortet. Men det hör inte hit tycker jag för att vem som helst kan ju
komma ner och säga så. Vi har ju inget kort för att starta det.

POK är själva tiden du lägger fysiskt på produktionsorderkortet, liksom om du går runt med den eller
liksom. Inte den tiden som du håller på med systemet utan den fysiska.

- Det vi gör vid en kortstart egentligen, då tar vi kortet från ett fack bara. Går in,
kollar att vi har materialet så bär vi med oss kortet bort till automaten eller vad det
nu är. Det är jätte varierande. För att skall du gå ut och starta två grejer som ligger i
automaten så tar det tre minuter sen går du in och så gör du materialuttaget och
skickar ut det. Du kanske handskas med kortet under hela kortstarten och
materialuttaget. Den tiden du egentligen behöver kortet är ju när du tittar. Det vi
gör idag egentligen när vi plockar är ju att du tar kortet, du slår in
produktionsnumret och så skapar du en plocklista i systemet. Att i starten är det
alltid pos 10 då bockar du i alla som ligger på pos 10 så skriver den ut ett nytt
papper som man har att plocka efter.

Då tar det ungefär 1 minut för dig att göra detta? För det skulle ta lika lång tid om det hade varit
elektroniskt?

- Ja, det tar ju inte ens det, alltså facket sitter utanför på väggen. Så att det du bär runt
på kortet de är 10 sekunder, typ.

- För varje materialuttag skall det ligga en operation med materialuttag, för att ibland
är det tillexempel när en detalj kommer tillbaka från lejd så kan det stå litet i
godsmottagning, i ankomsttexten, obs materialuttag. Men som vi har sett så händer
det titt som tätt att folk missar den texten, så skickar vi ut detaljen. Så står den i tre
dagar och när de ska ha de så finns de inte detaljer i utplockade så får operatören
komma ut. Han eller hon fyller i ett kort där de skriver vad det är och vilka poser de
vill ha plockade och var någonstans. Så har vi fyra timmar på oss, så sätter de det i
ett fack sen kan ju faktiskt de ta fyra timmar innan de får det. När de trodde att
materialet fanns. Vi har då sagt att om det finns en materialuttagningsoperation kan
det inte ha missat för att det inte går att stämpla vidare fören den är avslutad, då
måste du ha gjort materialuttaget för att stämpla operationen.

När kommer kvalitetsbristen?

- Jag tänkte på ett annat sätt nu, för att de kan ju inte lämna ut materialstycklistan och
lämnar de inte ut den, då kan vi ju inte ha någonting att plocka ifrån. Men däremot
om vi behöver stämpla någon operation och sådana grejer, då kan det hända att
kort saknas. Det händer inte jätte ofta men ändå titt som tätt att blad har försvunnit
och sådant där. Men det har ju inte med materialuttaget att gör, eftersom vi inte
stämplar korten. Men det händer i slutet vi inlagringen, där är dock inte kvaliteten
bra.
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- Jo som ni säger, att hålla på att ändra korten. Det kan hända att de har. Säg att de
har 10 detaljer och så är det materialuttag att du skall plocka ut. En pos skall du
plocka ut 10 stycken, en till varje, sen har du en pos senare som du skall plocka ut
20 bitar för att det är två likadana till varje. Någonstans innan där kör de skrot på
två stycken, då kan du inte plocka 20, när man gör materialuttaget sen. Eftersom
två är skrot, då skall det ju bara plocka 18 eller 16 stycken egentligen för det
försvinner ju fyra detaljer. Och det är där det kan bli. Att de har missat det, oftast så
fixar de ju det, men har de missat att göra det så får ju vi gå in och be att de skriver
ner antalet.

Och det sköts via systemet sen, det skriver operatören in?

- Som det är idag så får ju vi springa till PT och be att de skriver ner och grejar, det
händer inte särskilt ofta heller. Men där är ju egentligen en kvalitetsbrist.

Saknas det information ibland? Hur ofta kan det hända?

- Det har hänt att folk kommer ut och säger att jag skall ha sådana här. De vet i
huvudet vad de skall ha men på kortet så har de missat att lägga med det. Men det
är väldigt sällan, men det har hänt ett par gånger. Jag vet att operatörer har kommit
ut flera gånger och säger att, jag skall ha de här rören ditt. Men det står inte med på
kortet. Då har fått man de som kortet säger att det skall vara men någon har glömt
att lägga med det. Då får man springa in till PT.

- Om man tittar på själva kortet rent pappersmässigt så är tillgängligheten runt 90-95
procent. Sen kan så kan det ju vara systemmässiga tillgänglighetsbrister. Men det
har inget med pappren att göra.

Det är aldrig så att ni saknar några papper?

- Nej de är. För vi själva materialuttaget stämplar vi ju inga operationer och det är ju
operationspappren som kan försvinna ibland, men det är när den kommer tillbaks
från lejden och det tog ju ni inte hänsyn till.

- Lämningen utifrån oss och ut till verkstaden när vi har startat ett kort, de gör vi
oftast inte mjölkrundan. Utan startar jag ett kort så tar jag palldragaren eller trucken
och så drar jag ut och ställer till respektive bås själv. För det är ju för och hjälpa
mjölkrundan lite grann, men det är ju i precis samma, det är ju samma grej som om
mjölkrundan hade tagit det. Så det är ju egentligen ta detaljen, med kortet. När den
står ute på gods och kör den ut till respektive. Säg att det tar en minut. Ta detaljen
därifrån till ditt, men skall de ställa upp detaljen i stället, att det står grejer i vägen så
att de får börja flytta och greja, men de stoppar ju korten i fack på respektive.
Oavsett hur lång tid tar för dig att ställa detaljen på rätt ställe, så kan du likt
förbannat stoppa kortet i facket. Sen kan det ju ta mycket längre tid.

Saknad av kort finns inte heller? För man tar med sig kortet när man åker?

- Ja har vi inga kort så förflyttar vi ju ingenting.

Hur är kvalitén vi lämning material?

- När du kommer ifrån kortstarten så är alltid 100 procent, för då är ju kortet intakt,
då finns ju allting med.

Då skall de vara korrigerade när det går från gods?
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- Ja, alltså när vi får ut korten så är de ju orörda om man säger så, det finns ju ingen
som slarvat bort någonting.

Saknas det någon eller är något felaktigt med informationen?

- Det märker inte vi. Därför skulle jag vilja säga att det är 100 procent. Antingen har
vi ju hela kortet när det är kortstart eller så har vi materialuttagslistan, så där saknas
ju ingenting. Men när det är lämning, för att den lämningen som är där, det är ju
även när du kör mjölkrundan och du har hämtat på en avdelning och lämnar på en
annan. Där kan ju kruxet vara, där sätter operatören kortet i ett fack och ställer den
i ut-rutan och kortet i facket blir signalen att nu finns det någonting i ut-rutan att
hämta. Så när de åker förbi så ser de att något behöver hämtas, men den som kör
mjölkrundan får ju kolla vad nästa operation är och skulle nu det pappret vara borta
då vet man ju inte vart den ska. Dessutom händer det ganska ofta när det blir extra
operationer. För då kan de se ut så här att, okej då har man gjort en penetrant och
operationen efter penetranten är lejd tillexempel. På penetranten är op 60 och
lejden är 70 men sen har de gjort 61, 62, 63 och 64 men de kommer på separata
blad efter. Ibland är de duktiga att skriva för hands på, för den operationen som har
varit innan att nästa operation op 61, så ser du det att inte är 70. Men har de inte
gjort det, då kommer ju personen i fråga, han som kör mjölkrundan å ta detaljen
och flytta ut till oss på gods som att vi skall skicka någonstans eller till någon annan
avdelning.

Lurigt, jag har sett massa sådana kort. Jag gick igenom från när man kört rundsvets in i röntgen och där
har de varit problem med vissa fogar. Jag vet inte hur många extra operationer som det var, det var alltså
produktions kort på 50 sidor.
Och det är själva grejen med papperslösverkstad, att då skall man kunna missa det.

- Och det får vi när vi ska skriva in på lager, när vi ska gå igenom allting. Då har vi
mycket att göra, för då skall korten ligga i operationsordning och har då korten hux
flux, måste du hitta rätt ordning på de och det tar tid.

- Lämningen blir alltid 100 procent, det är hämtningen som inte blir okej. För det är
när du skall hämta detaljen som du måste veta vart den ska. Det just där vid
hämtningen och lämningen att de krockar att saknas sidor.

Ni har ingen uppföljning av hur ofta det saknas sidor eller att detaljen körs fel?

- Nej, det gör vi inte.

Då händer det inte så ofta eller?

- Jo, det händer nog hyfsat ofta att det är problem, men man får inte till sig allting
heller. Men jag kan tänka mig att det är en massa kort per dag, men nu förflyttar vi
ju en hel del kort per dag, så procentuellt så blir det ju inte särskilt mycket alltså.

Hur är tillgängligheten, saknas det papper?

- Ja det händer faktiskt, inte jätte ofta, men det händer att folk ställer grejer i ut-rutan
och så finns det inte pappret. För att, säg att de har gjort en penetrant och så blir
extra operation, då vill de bli av med detaljen från sin avdelning för att den står i
vägen, men de har lämnat in pappret till PT för att de skall göra extra
operationerna. Då står den där fast det inte finns något papper. Sätt 90 procent där.
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- Fysiska tiden på att hämta och lämna är samma sak där, det är ju egentligen bara att
förflytta kortet, så det är ju längsta biten att förflytta sig är A-hallen och ut till oss.
Det tar ju max en minut att köra med truck.

- Men samtidigt så det så att det kan saknas kort ibland och då måste man kontakta
någon. Då kommer ju tiden bli längre än vad den brukar vara. Vi får ju inte skicka
vidare detaljer utan kort och även om du inte bär runt på kortet så kommer den ju
inte komma vidare på grund av att kortet saknas. För de vill ju så lite som möjligt
göra kopior, så bara för att du inte hittar kortet så måste du springa runt och fråga
vem som har kvar kortet, kolla de senaste operationerna och verkligen leta efter det
och när du letat överallt och inte hittar det, då får du gå in till planering och be att
de skriver ut ett nytt kort. Inte hela kortet men sidan och de som stod på den sidan
den måste man leta upp operatörerna igen som ska skriva och stämpla på kortet.
Blir det så får man kanske räkna med att den personen som har stämplat kanske
inte är här heller.

Är det ni på gods som gör det här?

- Ja, vi springer runt med det, men oftast brukar jag bli lite sur och brukar oftast säga
att de skall lämna vidare till nästa person. Men det kan ju ta allt ifrån att du springer
in och kortet ligger kvar i penetranten eller någon annanstans och ta fem minuter
till att det tar en hel arbetsdag eller en halv arbetsdag, för på morgonen och
personen i fråga jobbar eftermiddag eller någonting, då brukar jag gå till lagledaren
för avdelningen och säga att du får stämpla där istället. Men det kan ju ta ett par
timmar i alla fall, men det här är när det verkligen kommer bort och inte hittar de.
Jag tycker dock att det kan bli missvisande att skriva att kvalitén är bra för 95
procent av fallen är bra, men när det väl tar lång tid så kan det ta väldigt lång tid
och jag menar att det är ju det ni vill få fram.

- Fack för kort som skall avslutas går egentligen in i hämtningen för alltså, den som
hämtar någonting ute i verkstaden som skall ut på lager, istället för att sätta i facket.
Istället för att sätta kortet för ett materialuttag tillexempel så går personen och
lägger det i ett i godsmottagningsrummet. Det är ju det att den hamnar där först
och sen flytta den därifrån ditt in, utan egentligen går den ihop med hämtningen.

- Det jag menar att flödet med fraktsedlar till avsluta facket den är egentligen
obetydlig, för att det tar ju samma tid att köra grejer från A-hallen och köra den ut
till D-hallen, vi snackar ju om några sekunder än att köra den från A-hallen och ut
till gods, menar jag. Det blir ingen extra tid den du lägger in i facket för den ligger
inbakt i hämtningen. När du hämtar någonting för ett materialuttag och vad är
tiden från det att du hämtar den från B-hallen ut till oss.

Vad är det som ingår i den fysiska hanteringen av produktionsordern?

- Då är det ju så med materialuttaget som det är idag, måste vi ha med oss kortet för
vi skriver upp alla artikelnummer eller alla produktnummer på det vi plockar,
skriver vi ju upp. Det måste ju skrivas upp på materialstycklistan, så även om du har
den här plocklistan med dig så måste du ändå ha med dig kortet. För plocklistan
visar ju bara vilket artikelnummer vilken plats du skall plocka på. Men du måste
ändå ha med dig kortet och skriva ner att nu plockar jag tre sådan, två utav den
produktionen och två av den produktionen på kortet. Så på materialuttagningen så
blir det mer tid än 10 sekunder, för där är det inte bara starten utan det är ju på
båda egentligen.
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Blir det mer tid på kortstarten med?

- Ja, för du måste ändå ha med dig, så jag menar är de. Jag vet inte hur man skall
räkna där för du måste, som det är idag måste du ha med dig kortet hela tiden
genom hela materialuttaget. Du måste ha med dig pappret hela tiden det tar

- Men tänkt dig den tiden du lägger på det kortet kontra den tiden du skulle ha gjort
det med en skanner.

- Då är det egentligen och det är ju jätte svårt, för då är det egentligen tiden det tar
att skriva kortet

Vad skulle tiden vara om vi tog ett medelvärde?

- Men som sagt är det två stycken detaljer du skall plocka ut så tar det 10 sekunder
att skriva men har du GTX utplock med 20 grejer, då kanske det tar 40 till 50
sekunder istället att skriva allting.

- Om vi tar bort kortet, här säger vi att den är inbakad, här lyfter vi ur den tiden in
här.

- Då blir det, tiden det tar att gå från trucken

Ni skriver ingenting på korten som kommer från produktionen? Signerar eller liknande?

- Jo alltså där har du egentligen en, för innan du slänger in kortet i facket om det är
en lagerdetalj, då måste du leta upp en lagerplats, stoppa in den och sen skriva så
där får du allt sätta 20 sekunder. Kvalitén där granskar vi ingenting egentligen, utan
har du kortet stoppar du in den på lagerplatsen.

Saknas kort någon gång?

- Fast där kan man säga så här också, ibland så körs speciellt som presshallen som
dåligt med plats, de kör upp grejer som ska till lager och sådant själva och ställer.
För vi har ju en liten in-ruta uppe hos oss, där mjölkrundan hämtar ut grejer om det
är mycket så ställer de i in-rutan och så tar de det därifrån sen och kör in det på
lager. Ibland så ställer de grejer där uppe ändå, då kan det ju hända, men det är ju
inte särskilt ofta att de har missat kortet.

Hur är kvalitén vid inläggning på lager?

- Nu kommer vi till inläggning på lager, den skulle jag vilja sätta 75 procent, för det är
väldigt ofta att det, här skall vi alltså gå igenom och kolla att varje operation att
allting är ifyllt att liksom datum, antal och att den är signerad och stämplad på
kortet och att alla blad finns. Här är det ganska som folk har missat att sätta en
stämpel eller lite sådana grejer.

Hur är tillgängligheten? Finns alla kort?

- Det är ganska ofta som det saknas papper, sätt 90 procent. Vi ser ju om det saknas
papper när vi börjar lägga dem i ordning och det är ju där som tiden kommer nu då.
För där skall vi ju verkligen sortera och det är ju alla bladen plus att kolla alla
följesedlar som är med. Att de ligger i rätt ordning och sådant finns med. Om det är
ett litet kort på två blad så behöver du oftast inte ens sortera någonting. Men det
kan ju också som sagt saknas papper. De här stora korten de tar lätt en tre, fyra
minuter och när det väl saknas någonting, om saknas ett papper och du skall
springa ut och be att någon skall stämpla då drar det ju iväg som bara den.
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Om vi sätter tre till fyra minuter på det här steget, skulle det ge en ärlig bild över vad det tar tidsmässigt?

- Ja, det är ett normalt. men med 75 procents kvalitet, det är ändå ofta som det är
någonting som vi har missat. Om det är en stämpel som är missad, så får vi springa
ut och leta upp den operatören eller lagledaren som skall stämpla kortet. men det
kan ju hända att lagledaren säger att nej, jag vet inte om personen i fråga har gjort
rätt eller någonting så jag vill inte stämpla, då blir det ju liggande i en dag. Men skall
vi sätta ett snitt, så sätt 10 minuter. Då räknar vi med extrema fall, att springa runt
och leta efter folk och sådant där, för det är ganska ofta som det händer. Å jag
menar ett stort kort, ett GTX kort som vi ändå har titt som tätt med 20 till 25 sidor
så tar det i alla fall fyra till fem minuter om allting är som det ska.

Vad betyder GTX kort?

- GTX betyder SGT-800, vi kallar de fortfarande så.

Hur fungerar arkiveringen?

- Arkiveringen är Filippas sak så den kan jag inte svara på alls.

Men finns det något system för gods att ge Filippa korten?

- Vi har ett litet fack nere hos oss där vi lägger och sen när vi går upp och käkar eller
nått sådant där så tar man med sig den. Så det är sällan vi springer med de i onödan
och hon kommer och hämtar de när hon är nere med ett annat ärende så tar hon
med sig de upp. Transporten till arkiveringen blir emellan där.

Hur lång tid tar det ifrån att planering lämnat kortet till att ni startar den?

- Det är svårt att säga, för som sagt de kan ju lägga ut fredagskorten redan på
måndagen, skulle man se att de la ut dem varje dag så blir det ju.

- För vi prioriterar materialuttagen, för alltså en kortstart är ju inte samma prioritet
som att någon från produktionen kommer ut och säger att jag behöver ha den här,
den tiden för annars står jag stopp. Då måste vi prioritera de, vilket gör att alla de
här riktiga kortstarterna så vida vi inte har fått till oss från planering att nu skall det
startas en ny 800, det är jätte bråttom. Alla andra skjuts ju, de får vi ju ta när vi inte
har något annat tidsmässigt, så har vi en lucka gör vi starten.

Har ni någon form av måltid vid start av kort?

- Nej, inte på kortstarten, målet är att starta de korten för måndagen under
måndagen. Så tiden mellan där är egentligen måltiden, för den genomsnittliga tiden
blir jätte svårt att avgöra. Så vi får sätt att tiden är två skift alltså 16 timmar.

- Hela tiden för en kortstart och materialuppstart är nog mellan 10 till 15 minuter,
om vi tar ett snittvärde. Så sätt 12 minuter om vi tar en genomsnittlig tid för vad
det tar från att du tar kortet och skall börja tills du har ställt ut den i nästa hall.

Hur länge tar det tills den är transporterad? Från att den är färdig tills att den skall iväg.

- Det drar vi ut direkt, liggtiden blir ju då noll. Sedan tar det ju en minut att förflytta
den, att åka från längsta biten, det kan väl inte ta mer än en minut att köra från gods
ut till A-hallen eller ner till pressarna.

- För det är ju de det blir. Den tiden för hämtningen det är ju den tiden som är
emellan egentligen, så det blir ju noll där egentligen också.
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Blir det inte en minut?

- Det är ju det som blir så dumt. För alltså hämtningen och lämningen det är ju
samma steg, det är ju alltså tiden egentligen, själva tiden när du hämtar någonting,
de är ju egentligen den tiden det tar å ta kortet och lyfta upp den på gafflarna. De är
ju tiden de tar att hämta. Sen är det ju tiden mellan och sen är det ju likadant, vad
det tar att lämna den, alltså att sätta kortet i andra facket och ställa den i hyllan. Det
är lämningstiden, sen är det ju transporttiden är ju den tiden det tar mellan att du
har hämtat den tills du har lämnat den.

Men nu tänker du det andra flödet, mellan verkstad och verkstad? Kan man då ta bort en minut på det
här flödet mellan 2D-lasern och gods?

- Jo, det kan man väl. Tiderna mellan i och med att allting är medräknat i
operationerna nu, så blir det egentligen noll på allting mellan där ju. För det blir ju
ingen tid mellan hämtning och lämning, för att tiden är ju inräknad i operationen
eller i den, tror jag.

- Det är om det blir missvisande med en minut på varje, det skall ju egentligen vara
30 sekunder på varje då. För då får du ju 30 sekunder gå, alltså den minuten är ju
när du hämtar någonting och lämnar det, det är tiden mellan hämtning och
lämningen som minuten är.

Om det nu inte är så att det är från gods och sedan ut, då måste du väl lägga mer tid?

- Fast du hämtar det ju, det blir ju samma om du hämtar det i B-hallen och skall köra
de till Presshallen. Då hämtar du ju någonting där också är det transporttid tills du
lämnar det. Det blir ju precis samma sak om du hämtar det där och kör det ditt ut,
så har du transporttid också, men det är ju den tiden som är en minut.

När hämtning och lämning i samma steg, men sen finns det väl en transport där ni faktiskt har lämnat
detaljen och den skall ut till gods?

- Nä, du hämtar den och lämnar den. Det blir ju i samma tid oavsett var du skall
förflytta den.

Men när ni lämnar den vi en operation och sedan efter operationen kan du hämta den och köra ut den på
gods. Är hur vi har tänkt att tankegången skall se ut.

- Men det är ju en hämtning och lämning någonstans hela tiden, du måste ju hämta
den någonstans för att kunna lämna den och det är ju tiden mellan hämtningen och
lämningen som är en minut. Själva hämtningen är ju egentligen tiden att lyfta upp
den på gafflarna, anser jag. Det blir halva vägen, annars blir det ju att den minut
tiden där. Det är ju samma sak, det är ju transporttiden mellan där du har hämtat
den tills du har lämnat den.

- Varje förflyttning kräver att du hämtar och lämnar någonstans. Vi kan ju gå så att vi
förflyttar en detalj med långt flöde, så kan du ju ha hämta och lämna, alltså i
produktionen. Vi kan ju köra samma grej sju, åtta gånger innan den går ut till gods.
Men det är ju fortfarande samma tid för hämtningen och lämningen. Så tiden blir ju
alltså, tiden när du hämtar någonting och skall köra ut de till gods och lägga de i
facket, det är ju den hämtnings- och lämningstiden, så det blir ju egentligen noll där
också då. Ja, för det är ju egentligen den tiden som står där ner skulle egentligen
flyttas upp, så man kan ju inte skriva en minut där heller för att det är ju den tiden
det tar att köra det.
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Vi hade i åtanke att inte dela upp flödet så som du gör nu, vi menar att ni hämtar på gods och lämnar på
produktionsgrupp, sedan är det färdigt. Här tänker vi oss, här hämtar du från ett PG och lämnar, dessa
är helt skilda, för de är ju två aktiviteter bara att ibland säger du att lämna förre och hämtar sen och
ibland hämtar först och lämnar sen.

- Men så kan ni egentligen inte säga, utan oavsett var du hämtar den någonstans så
måste alltid hämta någonting för att kunna lämna det.

Och det kommer att ta lika lång tid varje gång. Så vi förstår hur du menar.

- Därför menar jag att den tiden egentligen skulle vara de 30 sekunderarna, den skall
ju inte vara transporttiden.

Vad skulle det vara?

- Alltså mellantiden skulle egentligen vara noll, för den tiden där är ju inräknad i
transporttiden. Den ligger ju i själva operationen.

Så om vi delar upp det med att sätt 25 här och 5 där skulle det ge en mer ärlig bild över hur det ser ut?

- Ja, i stort sett.

För här har ni igen system inblandat?

- Nej, utan där lägger vi det bara i facket egentligen och det är ju att gå med den från
trucken in till facket.

Hur länge kan det ligga i facket? Är det samma som med målet ni hade i början, inom 16 timmar?

- Nej, vi skall avsluta korten per skift. Så det som har uppkommit under skiftet skall
helst avslutas. Det brukar vara så, men säg att vi snittar 8 timmar. Om någon har
avslutat hela högen precis när andra skiftet börjar, så tror jag inte att de gör
någonting innan de går hem egentligen och då är det ju hela skiftet.

Nästa aktivitet hanterar ni korten med systemet?

- Ja, Sen är det ju tiden det tar att granska allting i systemet.

Lägger ni lika mycket tid på att kontroller i system som när ni sorterar korten?

- I systemet blir det mer överskådligt alltså, där behöver du inte sortera någonting.
Utan där går du egentligen bara in kollar är allting avslutat, är alla operationer
stämplade och är allt utplockat. Jag menar att om allting stämmer så är det bara att
trycka in produktionsnumret, trycker på en knapp först för att kolla operationerna
och sen en annan knapp för att kontrollera det andra. Så är det inga problem där så
kan jag tänka mig 10 till 15 sekunder gör man det på. Men stämmer det inte. För
allt kan ju vara stämplat på kortet, men de har missat att stämpla i systemet eller
någon har skrivit upp att vi har plockat ut den och den detaljen men glömt tagit ut
det i systemet. Då måste du börja fixa i ordning det i systemet, så du skulle lika
gärna behöva springa och be att någon ska stämpla i systemet som att du springer
och ber någon att stämpla på kortet. För om vi räknar på den genomsnittliga tiden,
säg att det tar en minut att titta. Nu glömde jag ju att de är kollen, sen så ska vi ju
skriva in det med, då går vi ju in i MIGO och gör godsmottagningen. Den tar ju
inte, om allting stämmer så tar ju inte det så lånt tid heller. 12 minuter genomsnittlig
tid om vi räknar med de stora korten, sen kan det hända att det blir något mindre.
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Hur lång tid är liggtiden tills korten går till arkivering?

- Sätt åtta timmar på den med.

- Det som är skillnaden är ju egentligen i början och i slutet. Men samtidigt ser det ju
inte så mycket ut när man tittar så här att bli av med alla papper, om man tittar
tidsmässigt. Men det blir ju missvisande ändå för vi kommer att spara väldigt
mycket mer tid att inte ha papper, för att här blir det ju genomsnittliga tider. Jag
menar händer det inte så ofta, säg att det händer en eller två gånger i månaden som
någon slarvar bort ett kort eller nått sådant. Det tar det lång tid när du väl behöver
göra det. Den försvinner ju när du tar den genomsnittliga tiden för du kan ju inte
öka på allting med alla de timmarna om det händer någon gång då och då. För att
jag menar om 100 kort tar en minut i snitt och sen kommer 101 kortet som tar två
timmar, det är en jätte stor skillnad.

- Jag tror att just det här med att saker och ting försvinner och man kan hitta
lösningar genom att skicka beställningar i systemet. Sen handlar det ju om resurser,
det kan ju hända att man behöver vara mer än en person som bara kör truck för att
hämta och lämna.

- Allting du gör sparas ju i SAP, så de enda som är, är ju det praktiska med
transporten och sådant där. För jag menar struntar man i korten då måste man ju se
till att allting med transporterna och det, alltså det praktiska stämmer, för det viktiga
är ju egentligen bara produktionsnumret. Att du vet att du fortfarande har kvar ID-
lapparna och när du får en detalj så tittar du att, okej det är den här, slår in
produktionsnumret och letar upp din operation och där har du ju text och allting
där det står vad du skall göra, för jag menar det som står på kortet finns ju i texten,
klicka på rutan och läs vad som står där istället. Sedan stämplar man i systemet så
korten är ju egentligen hängsle och livrem.

- För det är ju den där certifieringen mot Volvo som säger att vi måste spara vår
dokumentation så länge en brännkammare finns. Men det gör de inte i Finspång,
för i Finspång slänger de ju korten, de har i systemet istället. De sparar korten i en
vecka, hopbuntat, inne på godsmottagningen.
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Magnus Linderholm, Lagerarbetare, SIT       den 3 juli 2012
                                                                                                                   Kl. 08.00-09.00
______________________________________________________________________

Vi skulle vilja diskutera med er om hur de olika arbetsstationerna skall kunna ge er signal om var
detaljen skall är och hur de skall flyttas? Vi har valt att se det från två olika sätt, antingen genom ett
trucksystem eller på ett visuellt sätt.

- Att hantera signalen visuellt är ju hur vi gör nu, med hjälp av mjölkrundan.

Vad händer när vi tar bort korten? Då kanske vi behöver en annan signal, men som inte är samma som
operationslistan. För idag så händer det saker i operationslistan, den måste uppdateras vid extra
operationer och liknande. Att man har ett system där man kommer ifrån det, men ändå vet var detaljen är
och vart den ska.

- Det låter som WMS som de har i Finspång. Det är ett externt system med
handskannrar och annat.

Kan det system säga till vart saker och ting ska?
- Nej, men du kan hålla koll på pågående produktioner och sen har du dina kölistor.

Om sedan kollar på din kölista så ser du i WMS om produktionen står hos
operatören eller inte.

Hur blir det om någon har kört klart i B-hallen och detaljen skall ner till presshallen? Hur vet du utan
att behöva gå in på operationskorten vad nästa operation är och vart den ska visuellt?

- Tar man Finspångssättet igen, så skrivit de bara ut operationslistan som finns.
Ingen text utan bara operationslistan. Där de bara checkar av respektive operation
när de är klara. Pappret sitter på pallen hela tiden.

Hur gör Finspång om det tillkommer extraoperationer?
- De skriver ut en ny, för det gör varje operatör så att säga. Man kan skriva ut från

CM03.

måste alltid samma moment utföras uppe i Finspång vid en uppdatering sker? För det syns bara i systemet
att det tillkommit en extraoperation?

- Ja.

Om vi istället skulle kunna skriva ut en etikett på fösta operationen som vi startar. Etiketten fästs sedan
på pallen och läggs i en mapp som följer med detaljen hela tiden. Man skapar ett system där man trycker
på en knapp och får ut en etikett för varje operation.
Har ni haft något som kallades adresslappar?

- Det var det vi började med när de tog fram mjölkrundan. Det var flera personer
inblandade som var med och tog fram lapparna. Då var det inplastade kort där det
stod lager eller D-hall penetrant tillexempel. Då la operatörerna korten på detaljen
så såg vi vart vi skulle köra den.

- Det funkade inte så bra, för att det blev missförstånd i och med att det finns så
många olika produktionsgrupper. Korten gjordes för in- och ut-rutorna, för det
fanns en in- och ut-ruta i varje hall och då hänvisade den här lappen till respektive
in-ruta i olika hallar. Det var mycket problem när det stod lager för att folk trodde
att den skulle in på lager men den skulle ut på lagret. Detaljer som skulle på lejd
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skulle de använda lagerlapparna till att få ut till oss på lagret med den skulle inte
specifikt skrivas in på lagret.

- Så det var en massa missförstånd hela tiden och många glömde att lägga
adresslappen överhuvudtaget och lapparna lades fel. Adresslappen och
produktionsorderkortet lades synligt på detaljen så godspersonalen skulle se direkt
var detaljen skulle någonstans utan att behöva gå ut från trucken.

Går truckförarna ut från trucken idag?
- Idag sitter det fack uppe på väggen i anslutning till ut-rutan, så de kan i stort sätt

köra fram till varje fack och ta kortet utan att gå ur trucken.

För idén med etiketterna som innehåller en streckkod, är att det skall likna dagens hantering. Fast korten
tas bort och istället visas informationen på en handdator. Här skall ni kunna se operationslistan och se
vilken nästa operation är. Verkar det rimligt?

- Jag påbörjade ett projekt med handskanning som har lagts på is. Men det kan vara
en sådan sak som operatörerna använder på första sidan av produktionsorder. Sen
har handskannern SAP där transaktionen CA03 används sedan skjuter man av
streckkoden och ser då hela operationslistan.

- CA03 är produktionsordern, här syns den aktuella operationslistan.

Vad var motstridigheterna med ditt projekt för driva det vidare?
- Det var egentligen, det fanns bara inga resurser till att fullborda hela projektet.

Finns det material om projektet?
- Finspång har det klart, de använder det i nuläget. Inte i den omfattningen, men de

har det. Vi har fått till oss att vi kan få låna en handskanner att prova på gods. Men
de är det att jag inte har fått friheten att använda den.

Vem har du haft kontakt med i Finspång?
- Min Advance Key User Stefan Stenhammar men samtidigt många andra också.

Men hon som är ansvarig för allt ihop uppe i Finspång Lise-lott Gummesson. Hon
sitter troligtviss på en handskanner som vi kan få låna.

- De använder ju sig som sagt av WMS och i deras värld funkar det inte så bra.

Tror du att det kommer fungera bättre här än i Finspång?
- Ja, det tror jag. Min första känsla var att deras produktion är för stor.

Vad är det som krävs här i trollhättan för att införa WSM?
- Vi behöver bara få hit en person som heter olla jobbar Else, som jobbar med det

här. Sedan säga vad vi behöver så kommer han att ta fram ett pris förslag.

- När de gjorde det i Finspång så sa vi nej här nere, men det finns kanske
information om projektet där upp att hämta.

Om vi skulle ta hem och testa de här handskannrarna idag, skulle det bara vara att skanna
produktionskorten som vi gör idag? Fast man måste lägga det i SAP då i datorerna?

- Själva handskannern har SAP från dem som levererar handdatorn. Det går även att
ha trådlöst eller 3g. Det var även de som var nått, Clabbe hade fått till sig att vi får
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inte trådlöst Internet i huset. Då blir det svårare att införa ett trådlöst nätverk och
om vi ska ha 3g så kostar det nog lite extra.

Varför får vi inte ha trådlöst? Är det för säkerhetsrisken?
- Det kan jag inte svara på.

Varför behöver vi 3g?
- Om vi skulle behöva vara på gården kan vi komma för långt bort från nätverket, då

kan det vara bra att ha 3g.

Är det fortfarande så att ni inte får ha trådlösa nätverk här på arbetsplatsen?
- Axa, jag har för mig att delar av lokalen har det, förutom verkstaden. Men varför

det är så får Clabbe svara på.

Är det något ni känner rent spontant med papperslösverkstad och just signalsystemet?
- Gud var skönt. Nä, jag tycker det låter ganska bra att slippa stycklistan. De håller vi

ju redan på att jobba över till elektroniska dokument i R/3.

När du säger stycklista menar du materialstycklista? Och hur funkar den mer ingående?
- Det finns transaktioner i systemet, där varje operatör kan gå in och beställa det

materialet som han vill ha efter stycklistan. I transaktionen ser operatören
lagersaldo eller om detaljen redan är utplockad och etcetera. Sen har vi en
transaktion där vi får upp en lista när någon har beställt där vi ser vem som beställt,
vad den har beställt och var materialet ska, allt finns ju. Så den biten funkar bra.

Men hur gör de idag? Går de bara ut till er på gods och säger att det här vill vi ha?
- Vi har utplockslappar i mindre format, där de får fylla i vilken produktion, vilken

tid de tog kortet och allt det här. Jag gjorde ett litet mätetal på det här och det
visade sig att på en hel dag går det åt nästan en och en halv timme för att skriva
lapparna. Nu håller lagledarna i C-hallen att prova den elektroniska
materialstycklistan nu och detta skall sedan utvärderas efter semestern.

Kan alla operatörer och inte bara lagledaren beställa material på det här sättet?
- Som det är nu måste varje operatör få den här behörigheten till den transaktionen,

men så långt har vi inte tänkt. För i någras världar är det lagledarna som skall
planera och beställa material och andra tycker att operatörerna själva borde se till
att de får materialet som de behöver.

Står de i transaktionen vad de skall ha eller bockar det i dem själva?
- De bockar i det själv. De måste ju utgå ifrån underlaget de har, exempelvis vad det

skall ha operationen. När de beställer material står det på stycklistan vilket
operationsnummer detaljen skall plockas ut till.

Men vet ni vart ni skall köra materialet?
- Det får operatören skriva. Skriver de ingenting så bommar vi, vi har sagt att de skall

skriva vilken hall, bås och vem som har beställt, så att så mycket information som
möjligt kommer fram. Så att vi vet vem vi skall snacka med när vi kommer ditt.
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Men går det inte att beställa något annat som en transport eller liknande i den här transaktionen utan det
går endast att beställa material?

- Svar ja.

- Nästa grej blir ju hur de skall arbeta med sina kölistor eller inte. Med tanke på att
mycket av materialet står ute idag. Det är den transporten som kan bli mer knivig
för operatörerna. De måste kunna se i sin kölista var saker står. Om det skall vara
SAP eller ett externt vet jag inte.

För det går inte ha i WMS?
- Jo, i WMS går det ju. WMS behandlar endast material i arbete och inga andra typer

av lager utan bara allt som är pågående.

- Sen när de skall lagras in på lager så tas det över av WM.

För om operatören skull behöva en kona som står utomhus på gården (pågående arbete) hur skulle han
veta var den konan står och vilken han får ta?

- Han skulle bara se i WMS systemet att den står på gården, men hur han ger oss
signalen om att han vill ha den är kanske nästa puck.

För borde inte det behovet hamna på er kölista? För om den står på gården så är den väl avslutad?
- Vi har en massa grejer som är under arbete på hela gården.

Står detaljerna på gården för att de saknar material för att bli klar?
- Nej, de står där för att det inte finns någon plats i verkstaden. Säg att det är fem

yttermantlar skall pressas eller expanderas tillexempel så får de inte plats nere i
presshallen.

Hur funkar det idag med att få in materialet från gården?
- De kommer ut och skriver typ samma grej som vid ett materialutplock fast det blir

kör in istället.

- Där har jag haft en tanke. Vi har diskuterat lite sporadiskt, fast jag tycker den börjar
bli till en vettig idé. Det är att varje avdelning har en egen truckchaufför, som utgår
ifrån avdelningen och inte ifrån gods. Personen kan se i WMS vad som står på
gården och åka ut, hämta och leverera detaljen som behöver till operatören. Han
förser hela avdelningen och servar dem inom logistikområdet.

- Men det är bara en tanke som jag har haft.

Det är ingen som kommer upp till er och säger att ni skall hämta detaljer som är klara?
- Nej, det skulle väl hända i de situationer där avdelningen är fylld till den grad att de

inte kommer fram.

- Men man skall köra mjölkrundan ganska frekvent, men det kan hända att man
precis har åkt förbi en avdelning och det inte finns några pallar och direkt efteråt så
blir en massa saker färdiga som behövs tas bort.

Finns det möjlighet till att införa ditt förslag på att ha en truckförare på varje avdelning? Gällande truckar
och personal.

- Nej, det tror jag inte.
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Skulle förslaget kunna genomföras om truckförarna fick ansvar för flera avdelningar? Eller är det bara en
person fri för att köra mjölkrunda?

- Det är tidsmässigt svårt att svara på. Om en som kör mjölkrundan idag skulle ta två
ställen så behöver vi en till för att köra ute-trucken, dock försvinner det en del
arbete för truckföraren ute. Men det kommer alltid att behövas en truckförare ute
för att ta hand om gods från lastbilar och annat. För om man skulle ta en från
gården skulle det funka men bara till ett skift.

Försvinner det saker som ligger i pågående arbeten lagret?
- Vi hade ett test där vi kom fram till att kollen var detaljer är placerade är dålig.

- Men samtidigt kan man inte uttala sig om något som uppenbarligen fungerar, vi får
fram detaljer.

Om ni inför WMS blir ni då tvungna att införa lagerplatser överallt?
- Det går att göra en massuppdatering i det fallet. För vi har många lagerplatser på de

flesta ställena.

- Sen är jag inte insatt i WSM:en, men att lägga till lagerplatser i SAP är hur lätt som
helst.

Men idag har vi ingen WMS?
- Nej.

Så vad använder vi oss av idag? Har ni koll på var allting står?
- Vi har inget system idag, vi kan skriva var vi ställer den på produktionskortet. Men

det känns att om man börjar någonstans så kan det utmynna till något bra.

- Jag tror att WMS kommer att vara en viktig del i att skapa en papperslös verkstad.
Detta för om detaljen lagerförs så ser vi det i SAP och när den är under arbete så
kommer vi att kunna ha se vart den är i WMS:en. Men det återkommer till om man
skall ha WMS så borde varje operatör ha tillgång till en skanner. Då var man rädd
för att operatören skulle tappa bort dem i sitt bås eller vad det nu må vara. Återigen
om det är en truckkille som har ansvaret för avdelningen är det han som flyttar
pallen från respektive bås.

Hur skall ni kunna se vad som skall hämtas av det pågående materialet? Och sedan veta var ni skall
leverera det?

- Det blir att vi får använda oss av handskanner.

Då måste väl operatören meddela er var ni skall ta detaljen? För det hamnar inte i en kölista om det är
pågående?

- Men det finns ju en kölista.

Men gäller inte den kölistan om man fört in detaljen på lager?
- Det är behovslistan egentligen. Men alla produktionsgrupper har en kölista med

pågående material.
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Där ni ser att ni måste köra ut materialet till operatörerna? Eller hur jobbar ni med kölistan?
- Nej, vi jobbar ingenting med kölistan utan varje produktionsgrupp. De skriver ut

sina körapportet, där de får ut en lista som säger vilken prioriteringsorder som de
skall gå efter.

Hur ser ni prioriteringen när ni skall starta? Går ni efter behovslistan?
- Idag så startar vi alla produktionsorderkort utan att plocka ut material. Då får de

med den i sin körapport. Sen bestämmer de själva när de vill köra på respektive grej
och kollar om det finns material eller inte.

Men ni startar bara de produktionsorderkort som planering kommer ut med?
- Ja.

Om planeringen inte hade kommit ut med kort, hur vet ni vilka kort som ni skall starta?
- Jag har tänkt på en sak, varför har vi en startoperation när vi ändå inte plockar ut

materialet?

Menar du att materialuttaget skall vara startoperationen?
- Det var ju så det varit, när man gör starten så plockar man ju med materialet. Men

för att vi släpar lite i verkstaden och så vidare och inte har den plats som vi
behöver. Så blir det så att vi startar bara kortet ger den till dem. så får de sin lista,
tittar de så här och tar den som de vill börja med. Sen kollar de bland sina kort och
kollar om materialet är utplockat på kortet, Om det inte är uttaget skriver de en
lapp på vad de skall ha till platsen som gods skall leverera materialet till.

- Har han sin kölista och står vi datorn, så kan han gå in i beställningstransaktionen
för material. Då får vi en beställning på det som skall ut.

Det verkar som det är mer logiskt att börja med kort starten vid materialuttaget?
- Ja, det är ju så det skall vara.

- För vi kan ju starta kort som bara ligger och drar tid. Det blir då produktionen som
planerar när det skall tillverka detaljerna och inte vi.

Varför hamnar det inte i operatörens kölista?
- Om vi tar bort startoperationen så kommer de komma i deras kölista.

Skulle det betyda att alla startoperationer behövs tas bort från produktionsorderkorten?
- Ja

Men varför infördes det att ni skulle starta alla korten?
- För det är vi som hämtar ut materialet. Men vi försöker att få över det till

operatören genom det projektet med materialbeställningar i SAP.

- Men bara för att det finns en start idag så måste alla på planeringen komma ut till
oss för att kunna starta operationsorderkorten.

Men om ni skulle lyckas med att få beställningsprojektet att fungera, är det då möjligt att ta bort start
operationen?

- I min värld skulle de fungera. Men jag kanske inte vet vad följderna blir, men i min
lilla konstiga värld så är det så att startoperationen är bara till att starta och ta med
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materialet, det som de skall jobba med. Men eftersom vi inte plockar material, så
tycker inte jag att den uppfyller någon funktion.

- För vi plockar ju inte material förrän operatören kommer så det blir ju väldigt
konstigt att kortet har starta innan. Det är därför liggtiden blir knasig. För vi kan
starta ett kort som kan ligga jätte länge. Så det är ju upp till lagledaren om de skall
börja med detaljen eller inte. För de får ju kölistan men den behöver man inte följa,
utan de kör ju på det som behövs.

Jag tror på idén med streckkod med produktionsordernumret på plastfickan, frågan blir ju hur vi skall
veta att materialet finns där?

- Det kanske krävs att vi behöver en godansvarig på varje avdelning. Men sen är det
ju en fråga om personal och resurser.

-  Om vi flyttar hela lagret här ifrån. Innebär ju detta att personalen biten på gods
minskar, den tas ju inte bort, men den minskar ändå. Vilket ger från ett medarbetar
synpunkt att det är roligare att jobba med gubbarna på golvet än att sitta ute och
vänta på att det skall komma gods, man tillhör en grupp.

SAP är väldigt mottagligt för papperslös verkstad enligt Clabbe och Finspång arbetar väl också lite med
det?

- Finspång har det ju redan. Vad jag har förstått skriver de bara ut det som de
behöver, jag tror inte det finns någon produktionsorder från första början. De
använder första sidan som det står operationer på, den viker de och skjuter på den
på pallen. Sen går den vidare, så den sitter alltid med och man vet alltid vilken
order, material och allt som ligger i pallen är. Så den hänger alltid med och sen när
den kommer till respektive gubbe, vilket truckchauffören ser till, så skriver de ut det
som de behöver för den operationen.

- De ser ordernumret, går in och kollar i systemet vilken operation är det på den här
detaljen. Kollar vad de skall göra och så skriver de ut det underlag som de behöver.
Men hur de går vidare vet jag inte.

De har den här listan. Hur vet de, när det är pågående lager, truckföraren att den skall hämta detaljen.
Hur får den signalen om de skulle ta bort pappret?

- Skillnaden i Finspång är att pallen går ifrån produktionsgrupp till
produktionsgrupp, den är sällan i något mellanlager. Antingen bearbetas den eller så
ligger den på lagret.

Men vi skulle fortfarande ha problemet med pågåendelagret om vi skulle göra som i Finspång?
- Ja, det kan bero hur jämt flöde vi kommer få i verkstaden. Om vi arbetar med allt

som har med Lean att gör så kanske det skulle funka.

- Det där med pågående lager. Då ser han ju på sin lista vad han behöver och jag
tycker inte att det är svårare att han kollar i pallstället om den står där, men då är
hans truckgubbe där och hämtar den detaljen som behövs.

- Det kanske går att beställa material till WMS men det vet jag inte.

- Jag har även hört att de har haft problem med systemet när det har kommit till
revisioner men jag är inte helt säker på det här.
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Med material som är i pågåendelager kan man inte göra en materialbeställning på?
- Nej, men tillexempel vi längdsvetsning kan man skriva i materialuttaget av start-

och stopplåtar i fritexten att man vill att gods skall hämta konorna på gården.

- Det kanske går att kalla på ett material men man kan inte veta var den står i SAP.

Men går det inte att komplettera med WMS:en då?
- Jo, det är ju det jag menar.

Har ni haft andra projekt mot papperslös verkstad?
- Vi har även haft ett litet projekt gällande papperslöst när det kommer till

måttprotokoll. Var vi gör av alla dokument som kommer hit. För vi har papper från
Faraoarmsmätning, från köpta material, följesedlar och så vidare. Alla papper som
ligger med pallarna i all form av gods, har Finspång inne i systemet. De har inga
följesedlar eller någonting, utan de har en central mail där du går in och söker efter
pappret. För det finns någon form av pallmärkning naturligtviss. Sedan länkas alla
dokument in i systemet när du godsmottager.

- I Finspång så behöver de inte ha pappersdokumentationen.

Hur får de måttprotokollen och de papper som uppkommer i produktionen?
- Måttprotokoll och annat tror jag att de skannar in. Sen vet jag inte hur det gör med

resten. Jag tror inte ens att de behöver pulsa dokumenten.

Känner du att det finns något som mer skulle försvåra arbetet för er om papperslös verkstad skulle
implementeras? Om vi bortser ifrån signalen för hämta detaljer.

- Jag tror det handlar om en vanesak, det är en trygghet att ha korten idag. Men när
man väl har fått flytt på det. Möjligtviss är när man skall avsluta produktionsordern,
om operatörerna missat att stämpla operationer i systemet.

- Om en gör en slutrapportering så är operationen färdig. Men så kan det vara en
person som har hjälpt till i operationen, då kan ha stämpla samma operation för att
lägga till sin tid. Då kan detaljen redan ha gått vidare och då blir operationen
delrapporterad. Jag ser inte det här som ett problem för vi har sagt till lagledarna att
förra vidare den här informationen att alla operatörer skall färdigrapportera
operationen.

Vad händer vid delrapportering?
- Vi har fått till oss att vi inte får avsluta kort som har delrapporteringar i sig. Skulle

det bli revision och de hittar ett kort som är delrapporterad kan det uppfattas som
att operationen inte är färdig. Då kan de säga att vi inte har försäkrat oss om att
detaljen är komplett.
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Magnus Lindholm, Godspersonal, SIT      den 13 augusti 2012
                                                                                                                    Kl. 08.00-08.30
______________________________________________________________________

Skickar operatörerna samtliga produktionsorderkortet när de beställer material, eller enbart plocklistan?
- De kommer ut till oss med plocklistan, sedan skriver de ner produktionsorder-

nummer, avdelning och bås där materialet skall levereras till och när det materialet
behövs på en beställningsblankett. Det finns även en ruta på blanketten där mer
information går att föra in ifall om material från flera operationer behövs eller om
operatören inte vill ha allt material på en gång.

- Operatörerna kan lämna alla produktionsorderkort för detaljen, men det händer
enbart när material från gården skall beställas in.

Hur ofta kontrolleras beställningsfacket och hur ser processen ut från beställning tills att ni kör ut
materialet?

- Det finns inga bestämda rutiner för när godspersonalen skall kolla
beställningsfacken utan det görs när godspersonalen ser att plocklistorna kommer
in. Vi har en ansvarig för själva utplockprocessen och kontrollen av
beställningsfacket så det sker dagligen, det enda kravet är att materialet blir
utskickat inom fyra timmar.

- Från början var tiden för utleverans utsatt till en timme, men gods ändrade den till
fyra timmar för att operatörer klagade på att gods inte leverarade ut materialet i tid.
Det berodde till största del på att tiden inte räcker till för oss. Dock brukar gods
hinna levererar detaljerna inom två timmar, så det är en rimlig tid att sätta för hela
flödet. För när gods väl börjar med utplocket av materialet så går alla stegen mer
eller mindre obehindrat. Problematiken med att tidssätta beställningsprocessen är
att tiden varierar kraftigt vid utplock av material. Ett utplock för en SGT800 kan ta
1-1.5 timme att utföra, medan det tar 10-20 minuter att göra ett utplock på en
delartikel.

Hur mycket använder ni plocklistan från produktionsorderkortet?
- När godspersonalen skall plocka ut material från lagret till produktion, skapar de en

egentillverkad plocklista utifrån beställningsetiketten och produktionsorderplock-
listan. Den egentillverkade plocklistan har enbart artikelnummer, antal artiklar som
skall plockas, lagerplatser för artiklarna samt till vilken produktionsorder som
materialet skall levereras till. Varför gods skapar en egen plocklista är för att
lagerplatser inte finns med på produktionsorderkort plocklistan.

- Gods håller för tillfället på att testa att få över beställningen med pappersblanketter
till en elektronisk beställning, skillnaden skulle då bli att all information som finns
på blanketten förs in i datorn direkt. Dock tappar gods den visuella signalen vid
beställningen. Vilket betyder att gods vid införande av elektronisk order behöver
kontrollera om en beställning finns i en beställningstransaktion i R/3.

Hur märks pallarna ute på gods?
- Pallarna märks med en gul märkningslapp där artikelnummer, produktionsnummer,

antal detaljer, antal pall och en signatur. Märkningslappen har även en blank baksida
om annan information behövs skrivas.
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Finns det möjlighet idag att skriva ut etiketter i form av klisterlappar?
- Gods använder enbart klisterlapp till artiklar som skall levereras ut till lejd.

Hur lång tid tar varje steg i processen att plocka ut material?
- En halv timme är ett bra snittvärde på hur lång tid det tar vid utplock av material.

- Tiden det tar för att hämta pallen kan vara runt 10 sekunder, ibland mindre om
detaljen redan står pallen. Efter att allt är plockat måste gods ta ut materialet i
systemet innan de körs ut till beställaren, vilket sker vid utplock av material.

- Vid märkning av pall tar det ungefär 30 sekunder att skriva in den informationen
som krävs på kortet.

Finns det några brister i utplocksprocessen?
- Det finns inga problem just vid beställning av material, problemet ligger istället i

uppstarten av produktionsorderkort. Problemet vid produktionsorderkortsstart är
att produktioner sätts igång utan att material finns i lagret, detta innebär att
operatörer inte kan få ut några artiklar eller detaljer vid beställning av material.
Detta beror främst på att planeringen kan gå en vecka i förväg, inträffar det då
något i processen som leder till att artikeln blir försenad kan inga artiklar levereras
ut det datumet som utsattes av planeringen.

Hur ofta händer det att plocklistorna inte finns, vid beställning av material?
- Det händer inte ofta. Det enda gods skulle behöva för att kunna göra ett utplock är

egentligen bara produktionsordernumret och informationen om material skall
plockas till en eller flera operationssteg och om operatören vill ha samtliga artiklar
till detaljen i en beställning eller dela upp artiklarna för detaljen på flera
beställningar.

- Beställningarna innehåller inga fel så att säga, det är bara problem för gods när
operatören inte vill ha allt material som det kan bli krävande. Men gods plockar
alltid ut det som efterfrågas av operatör.

Hur är uppmärkningen av lagerplatser i verkstaden och beror det på WMS:en?
- Uppmärkningen av lagerplatser beror på WMS:en. Alla lagerplatser som finns i

verkstaden är inlagrat i system för att kunna införa WMS:en, dock behövs en
uppdatering av alla lagerplatser på grund av att de flytta omkring pallställen i
verkstaden. De problem som gods såg vid införandet av WMS var förflyttningarna
av material där operatören själv flyttar godset till en annan avdelning, varför det blir
problem var att operatörerna inte vill skriva in lagerplatser själva.

- Varför WMS:en valdes att läggas på is var på grund av att SIT ansågs för litet för att
WMS skulle gynna oss.



Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial Turbomachinery AB i
Trollhättan

Bilaga A:32

Sammanställning av gruppintervju den 6 augusti 2012
Krister Andersson, Andreas Fredriksson,          Kl.14.30-15.15
Jimmy Göthberg & Henrik Nyman
Lagledare och svetsoperatörer manuell svetsning, SIT
______________________________________________________________________

Går detaljer direkt från lasern till B-hallen eller beställer ni detaljer från lagret?
- Vi beställer allt från lagret, enda gången som vi får delar från 2D-lasern är vid

tillverkning av verktyg.

Hur ser en typisk arbetsföljd ut för er?
- Vi börjar först med att kontroller kölistan och de uppstartade

produktionsorderkorten. Här ser vi vad som måste göras och hur detaljerna skall
prioriteras. Ibland går vi inte efter listan heller för att planeringsavdelningen har
utlyst att det är panik med en detalj och då måste vi gå ifrån kölistan och köra på
den detaljen istället. Det kan även vara så att det fattas ingående delar för att
genomföra en operation som är prioriterad i kölistan, vilket också gör att vi är
tvungna att gå ifrån kölistans prioritering. Sen beställer var och en in de delar som
krävs för att skapa en detalj. Ofta beställer vi några timmar i förväg för att veta att
delarna kommer till oss så att operationen skall kunna startas i tid. Sedan kör gods
ut delarna till våra svetsbås. Vi kontrollerar att vi tagit emot rätt delar och rätt antal,
detta genom att kontrollera delarna i pallen med plocklistan som finns i
produktionsorderkortet. Sedan kontrollerar vi revisionen på
tillverkningsdokumenten, det vill säga att i-ritningarna är av rätt utgåva. Efter
kontrollen börjar vi tillverka detaljen och när den är färdigställd så färdigstämplar vi
kortet och kör bort den till ut-rutan där gods hämtar den eller så kör vi bort den till
nästa operation själva.

Hur vet ni att det är era delar som ni får till er?
- Gods skriver produktionsnumret på pallarna och lägger med plocklistan med

detaljen. För vi kan beställa material antingen ett par dagar innan vi skall starta med
operationen men problemet har varit att vi ibland har haft svårt att hitta delarna, för
pallställen är uppmärkta med streckkoder redan nu men de används inte, tror jag.

Använder ni godsavdelningen när ni förflyttar detaljer emellan er?
- Vi använder bara gods när vi skall förflytta detaljerna längre sträckor, är det till

båset bredvid eller till penetranten så kör vi dit dem själva med pallyft eller med
truck.

Hur lång tid tar det för er att gå igenom kölistan?
- Det tar kanske en halv minut. Vi skriver ut kölistan och kollar gemensamt vilka

detaljer som vi skall tillverka för dagen. Det enda som är besvärligt med att skriva
ut kölistan är att det endast är lagledaren som kan skriva ut den, men om vår
lagledare inte är där kan vi gå till en annan lagledare.

Hur lång tid lägger ni på produktionsorderkortet när ni beställer material?
- Det tar ungefär 5-10 minuter att beställa material. När man beställer material tar

man plocklistan som man får med i produktionsorderkort och tar med den ut till
gods. Där fyller vi sedan i en beställningsblankett för det material som vi vill
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beställa. Blanketten läggs sedan i ett fack för beställningar från verkstaden. I och
med att vi måste springa ut till gods tar det lite extra tid och det kan även hända att
man tappar bort korten då vi är tvungna att plocka ut plocklistan från
produktionsorderkortet och lägga med beställningsblanketten på gods.

- Vid beställning av speciella leveranspallar från gods gör vi detta genom att lägga
beställning via intranätet. Vi har lagt in som förslag att detaljer som behöver
speciella leveranspallar skall levereras tillsammans med delarna vid en
materialbeställning. För detaljerna kan bli bredare eller högre efter vi är klara med
operationen.

Hur lång tid tar det innan ni får det beställda materialet?
- Vi har ställt som krav att det får ta högst 4 timmar till leverans efter att materialet

har blivit beställt. För att det skall gå smidigt som möjligt beställer vi även ett par
timmar innan vi skall börja med detaljen.

Hur mycket tid lägger ni på att kontrollera materialet från gods?
- Vi tittar på delarna och kontrollerar mot kortet om vi har fått rätt antal och det tar

ungefär 2 minuter.

Vad gör ni under steget Kontroll och utskrift av tillverkningsmaterial och hur lång tid tar det?
- Vi kontrollerar att i-ritningen har rätt revision. Vi lägger ungefär 5 minuter, men

skrivaren krånglar ibland så det kan ta längre tid. Kvalitén i form av att rätt revision
finns i systemet ligger runt 90procent medan tillgängligheten är runt 95procent.
Skrivaren krånglar ett par gånger i veckan och ibland behöver vi skriva ut i färg, då
får vi gå till en annan skrivare.

Hur lång tid lägger ni på att färdigstämpla korten?
- Det tar ungefär 2.5 minut för att skriva in det i datorn och lika lång tid att skriva tid,

datum och signera/stämpla produktionsorderkortet. De fel som kan uppstå är att
man har glömt att fylla i information i föregående operation, men det skall man
kolla innan man börjar med detaljen. Det vanligaste som personer glömmer att fylla
i är tillsatsmaterialet och det är jätte viktigt att det fylls i.

Skriver ni vilket tillsatsmaterial ni använder både i datorn och på kortet?
- Vi fyller endast i vilket tillsatsmaterial vi har använt på produktionsorderkortet.

Vad känner ni att det krävs för att kunna genomföra papperslös verkstad?
- Idén med att ha en dator i varje bås skulle vara jätte behövligt, det skulle underlätta

en hel del för oss i vårt arbete. Vi tycker även det är viktigt att vi har möjligheten att
kunna skriva ut.
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Marcus Krantz, Planerare, Volvo Aero Corporation     den 14 juni 2012
          Kl. 8.30-9.20

______________________________________________________________________

När införde ni papperslös verkstad?
- Om ja inte missminner mig så infördes TCM under 2008 vilket innebär att EVO:n,

som vi kallar elektrisk verkstadsorder, infördes under 2009. Vid implementeringen
anpassade vi transaktioner i SAP så att systemet skulle fungera.

- Vi använder oss av ett internetbaserat interface, det vill säga vi har skapat en
operatörsmeny där nödvändig information förts över från SAP till en
internetbaserad portal.

Varför har ni valt att ha en internetbaserad SAP?
- Vet ej. Eftersom allt är elektroniskt kanske det blir lättare med hänsyn till

driftsäkerhet, användare och effektivitet. Enklare för operatören kanske, men
eftersom jag inte satt med i projektet för EVO är jag inte säker på orsaken.

Hur fungerar den internetbaserade operatörsmenyn i SAP?
- Jo, operatörerna kommer in till en operatörsmeny på R/3. Varje maskin har ett

specifikt workcenter. För att komma in i menyn har operatören två möjligheter.
Antingen kan denne välja en transaktion som heter CM01 vilken tar hänsyn till hur
behoven är lagda, eller så kan denne välja CM02 vilken arbetar efter principen
FIFO, alltså First In First Out. Hos oss beror valet av transaktion på vilket
workcenter som skall utföra operation.

- Operatörsmeny visar order, operationstext, operationsnummer, material, ruta som
beskriver om produkten kommit fram så kallad ARRI; ARRIVAL det vill säga körts
från operationen som var färdig till den nya operationen eller en uppsamlingsplats
innan. Det står även när den skall startas.

- Det finns även ruta för information där operatören skall fylla i olika notiser,
exempelvis mätvärden, toleranser och andra saker.

- Operatörsmenyn togs nog fram av experthjälp, ja någon form av specialist, men jag
vet inte riktigt. Metoden togs fram av Volvo, men webben är jag inte säker på.

Hur påverkas planering?
- Går ifrån den muntliga planeringen mycket mer, har enbart ett möte vid varje skifts

börja. Innan detta startade var det ännu mer verbalt. Eftersom vi har mycket
material och mycket att hålla ordning på har implementeringen gjort det lättare.

- Det har också varit viktigt att implementeringen kom centralt ifrån.

Hur får operatören signal att köra en detalj före en annan?
- Vi tar det muntligt med operatören, annars följer operatören den transaktion som

denna skall använda, CM01 eller CM02.

Hur vet operatören vilken detalj som skall tillverkas?
- Det ser denne i kölistan som finns för det workcentret som den skall bearbetas i.
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Hur vet operatören var detaljen finns?
- I operatörsmenyn går operatören in på starta order och display. I displayen skapar

sedan operatören en transport genom att skriva in ordernr och pall-id i R/3 som
denne fått ifrån EVO. En signal går då till vårt egentillverkade trucksystem som då
hämtar pall med rätt pall-id till det workcentret den skall bearbetas i.

Hur får operatören ritnings- och tillverkningsunderlag i operatörsmenyn?
- När operatören startat operationen kommer denne in den del av operatörsmenyn

där hela ordern samt operationsnivån av ordern kan ses. I operationsnivån finns
information om status, workcenter, ordernr etc. Där finns även ritnings- och
operationsdokument som är länkade från Teamcenter via pdf-fil in i den
internetbaserade portalen för R/3.

Hur får ni en spårbarhet till detaljerna?
- För att få spårbarhet på detaljerna är det en mapp som följer varje detalj. Detta har

fungerat väldigt bra för oss, bästa lösningen hittills. På mappen sitter två
klisterlappar med streckkod vilken står för ordernummer och pall-id. Samma
streckkoder sitter på pallen men med tillägg av artikelnummer.

- Själva streckkoderna skrivs ut på förrådsavdelningen där planeraren lagt
materialbeställningen. Personalerna vid den avdelningen, workcentret skriver sedan
ut klisterlappar och märker pall samt mapp.

- Varje arbetsstation har en skanner som operatören använder för att identifiera
detalj.

Har varje station en dator?
- Varje arbetsstation skall ha en dator, men gradningsavdelningen har exempelvis inte

en dator vid varje arbetsstation utan har endast en för hela avdelningen.

Vad händer när en detalj är färdig?
- Viktigt att tänka på innan avslut av operation är att bekräfta att produktionsnumret

i datorn stämmer överrens med produktionsnumret på mappen för produkten. Här
väljer man vilken typ av bekräftelse det är, delvis produkt eller färdig produkt. Vid
samma tillfälle beställs transport av produkten. Dock krävs ett externt system för
detta, vårt så kallade trucksystem.

- Detaljen avslutas i operatörsmenyn i R/3 och produktionsordern skrivs ut för
arkivering. För att godkänna detaljen signeras alltid sista operationen, dock är det
de enda som skrivs på produktionsordern. Fördelarna med EVO är ju att allt är
dataskrivet, inget glöms bort, inget är otydligt skrivet, avvikelser kommer med.

Har det varit några svårigheter med papperslös verkstad?
- Just datahanteringen har varit svår bland de äldre i personalen som jobbat här

länge. Men vi tror att Webb-baseringen av SAP har underlättat implementeringen.

Vad ser ni i framtiden?
- I framtiden är det tänkt att operatören skall göra mer, exempelvis skapa pall-id och

beställa fixturer i den internetbaserade portalen för R/3.



Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial Turbomachinery AB i
Trollhättan

Bilaga A:36

Sammanställning av PowerPoint-presentation med Martin Svensson
Produktionsberedningschef, Volvo Aero Corporation     den 14 juni 2012

         Kl. 9.30-10.15
______________________________________________________________________

Historik:
- Under år 2000 infördes NX som är ett program för modellbaserad modellering.

- Under år 2003 infördes PLM-systemet TeamCenter som är utvecklat av Siemens
vilken används som databas.

- Under år 2008 startades även TeamCenter Manufacturing vilken är en specifik
tilläggsmodul som kan hantera ritningar, verktyg och annat. Själva
operationsunderlaget, beredningen, görs i TeamCenter och länkas sedan in via
routing till SAP.

Produktionsmodeller:
- Volvo jobbar efter en mastermodell.

- Själva ritningen fås som ett dokument och modellen fås som en fil, vilka stoppas in
i produktion.

- Systemet är uppbyggt av väldigt mycket länkar där information skall kunna gå åt
båda riktningar.

- I TeamCenter byggs själva tillverkningsstrukturen. Den består av en
operationsbeskrivning, en operationsritning samt en NC-beredning. När
beredningen är klar skickas den över till R/3.

- Operationsunderlaget består av dokument, detalj, program som används, resurslista
med resurser till detaljer som behöver mätverktyg, fixturer, skärverktyg. Detta
kopplas till R/3 och lagras i form av en pdf-fil.

- I TeamCenter släpps alla ritningar i ett godkännande flöde, vilket beredare och
detaljansvarig ansvarar för. Mycket bra styrning, kan noga kanske säga ett det har
inträffat färre audits på grund av ökad styrning.

- Volvo har skapat något som vi kallar Resursbibliotek i TeamCenter vilket innefattar
alla resurser, exempelvis mätverktyg, slipskivor, fixturer, putsdukar, allt. Det är
alltså en bas för att verksamhetens resurser i tillverkningsavseende.
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Sammanställning presentation Anna Lindblom                                  den 14 juni 2012
Tillverkningsledare, Volvo Aero Corporation         Kl. 10.30-11.20
______________________________________________________________________

Avvikelser:
- I den internetbaserade portalen för R/3 kan operatören initiera avvikelser. På

Volvo görs detta genom att detaljen får Q3:status i systemet och operatören får ett
specifikt Q3-nummer, samt väljer koordinator (PR-handläggare) som ska ta beslut
om eventuellt åtgärd.

- Operatören skall vid initiering av avvikelse rapportera bland annat antal fel och
beskrivning av problemet.

- Volvo har utbildningar

- För hur man initierar en Q3:a för att det skall bli så standardiserat som möjligt.

- När avvikelsen initierats som en Q3:a får inte produkten gå vidare förrän PR-
handläggaren (auktoriserad person med godkännande från kvalitet och chef) har
tagit det beslutet och frisläppt den. Operatören blir meddelad när detta sker och
kan först då avsluta operationen.

Kontrollrapport:
- Vid kontrollrapportering för speciella produkter som behöver det, alltså när ett

produktionsdokument är märkt med KPS. Volvo ett egentillverkat program där
operatören kan fylla i avvikelser. Fördelen med detta är att man kan se trender av
avvikelser, dock kräver det att man har en dator vid arbetsplatsen. Kontrollrapp-
ortering är endast en kontrollberedning av produkten.
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Paula Colldin, Vice PLR (Tjänsteansvar för SAP), SIT AB       den 6 juli 2012
       Kl. 10.30-11.30

______________________________________________________________________

Vi har under vårt arbete med papperslös verkstad och i samband med studiebesök på Volvo Aero insett
att SIT Trollhättan behöver ett webbaserat interface mot R/3 för att göra det möjligt skapa en papperslös
verkstad.

 Varför vill ni ha ett interface?

Det skulle underlätta för operatören att få och återge information från R/3.

- Vad har Volvo för SAP?

De skall ha samma som oss, R/3.
- R/3 är inget som vi har, det är ett gammalt begrepp lever kvar. Det finns olika

versioner av SAP. Vi har R/2 som fanns för 100 år sen. Sen hade vi R/3 men sen
2009 har vi gått över till ICC 6.0 SAP.

- Vet ni om de har samma system som vi? För det finns ju något som heter Speradon
som är en mer standardiserad SAP variant. Vet ni om Volvo har det?

Vad vi kunde urskilja från studiebesöket på Volvo så såg deras transaktioner ut som våra. Vi hade med
vår IT-ansvarig på studiebesöket och han tyckte att det såg lika ut.

- Vilka transaktioner är det som de använder genom webben?

De gick inte specifikt in på vilka transaktioner de använde, mer än att de använder kölistorna och att de
kunde rapportera tid och få upp produktionsdokument i interfacet. Men vilka transaktioner som de
använder specifikt sa de inte, de ville bara visa en bild över hur de jobbade med interfacet.

- Är det några transaktioner som Trollhättan vill få in?

Vi har inte tänkt gå så långt, utan vi undrar hur man gör ett interface? Och får man göra ett interface?
Jobbar ni med interface i Finspång?

- Väldigt sparsamt, vi har portaler där man knappar in saker och vi kan även göra
felanmälan.

- Vi använder ju oss av SAP GUI. Sen vet jag att det finns interface uppsatta mot
SAP, men hur de exakt är uppsatta mot SAP vet jag inte. Detta får vi nog tala om
med honom som har interfaceansvaret i Tyskland.

- Men det är möjligt att skapa ett interface, men om vi skall få ett konkret svar från
Tyskland måste vi veta vad som skall användas i interfacet.

Vi kan diskutera med vår IT-tekniker om vilka transaktioner som behövs i transaktionen. Men vi vill
som sagt mer ha en bekräftelse av att SIT har möjligheten att skapa ett interface mot R/3 och att den kan
föras över till Trollhättan?

- Det finns möjligheter och vi använder som sagt interface idag, men inte i någon
stor utsträckning. Vi arbetar mest med SAP GUI.

- Möjligheterna att skapa ett interface beror också på hur komplext det är att länka
ihop transaktionerna mellan interfacet och SAP.

Har du hört talas om något som heter MES system?
- Nej, jag vet inte vad det är för något.
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Vi anser att ett interface skulle behövas vid införing av papperslös verkstad, vad anser du om det?
- Det skulle nog förenkla användandet av SAP. För de kan inte gå utanför SAP och

hantera relaterad data i pappersledet, för det får eller kan de inte göra. Utan de skall
använda SAP så som det är uppsatt.

- Det skulle definitivt bli mer förenklat med arbetet med kölistor och sådant. Men
om man skapar ett interface skulle kanske tillgängligheten behöva bli lite bättre,
exempelvis genom att använda en Ipad eller telefon som man kan läsa av kölistorna
på. Då blir det ännu mer papperslöst och det är sådant som IT-världen tittar på.

Har ni haft liknande projekt med interface för att underlätta för anställda i SAP?
- Det finns portaler och interface som man kan använda, men annars så finns det

inget. Dock har vi sett, genom en enkätundersökning som skickas ut till vår
personal och som vi gör en gång per år, att ett enklare gränssnitt för SAP önskas.
Men det är enbart för att förenkla gränssnittet, inte göra produktionen papperslös.

- Jag vill höra av mig till Tyskland och kolla om det kanske finns andra delar av SIT
AB koncernen som arbetar med interface och ta reda på vad som går att göra. Jag
hör av mig.
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Mailkonversation, Christer Karlsson, IT-support, SIT AB den 9 augusti 2012
______________________________________________________________________

- Hej Christer,

Vi var i kontakt med Paula Colldin före semestern, nedan hittar du mailet hon skall ha
skickat till dig.

Som sagt är vi intresserade över möjligheterna att sätta upp ett webgränssnitt mot SAP.
Tyvärr har vi lite tidspress då detta är vårt ex-jobb vilket skall avslutas om ett par
veckor, så vi är tacksamma för snabb respons.

Tack på förhand!

Hälsningar
Johanna Ekström och Stefan Emanuelsson

- Hej Johanna,

Det enda egentliga befintliga WEB gränssnitt jag kan komma på - som finns idag till
vårt SAP system är en applikation där vissa externa leverantörer med nödvändighet har
en begränsad tillgång till speciella delar.

Jag kan tyvärr inte bistå med någon hjälp till dig - jag kan bara säga att det är fullt
möjligt att sätta upp ett WEB gränssnitt mot det SAP system vi har.
Det har varit möjligt i flera år.

Hade man centralt haft uppfattningen att ett dylikt gränssnitt på något sätt skulle
underlätta SAP användandet med bibehållen säkerhet och ökad effektivitet så hade man
med all sannolikhet redan haft flera tillämpningar av denna karaktär i drift.

Jag ser ingen möjlighet att initiera en aktivititet för att stötta er i detta fall.  Vårt system
är numera globalt, vilket innebär att det finns mycket administration att ta sig igenom
för att nå framgång med initiativ av detta slag.

Därför skickar jag tillbaka denna förfrågan till vår chef, som i såfall får försöka ta upp
det på systemägarnivå. Jag skickar mitt svar även till vår IT-säkerhetschef, som kan
tänkas vilja kommentera detta även ur sin synvinkel.

Mvh
Christer Karlsson
SAP BASIS Support
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Claes-Göran Frankenberg, IT-ansvarig SIT        Den 2 juli 2012
        Kl. 13.00-14.30

______________________________________________________________________

Hur skall produktionssystemet kunna användas för att implementera papperslös verkstad? Vad tycker
du?

- Egentligen krävs det för affärssystemets skull inte mer än ett interface emellan en
webbsida det vill säga en läs och skriv funktion för att rapportera antal, tid och
fritext.

Ser du behov av special transaktioner?
- Nej det gör jag inte. Bara en vanlig standardtransaktion som man kan koppla till.

Finns kunskap om interface i Finspång?
- Det vet jag inte, det bör göra det. Flower som vi använder exempelvis är ett

interface som går emot andra system, men om de gör dessa själva eller om de
beställer de av någon de vet jag inte.

Finns det någon kontaktperson som man skulle kunna fråga gällande interface?
- Ja, det kan man göra, men jag vet inte riktigt vem man skulle kunna fråga. Jag får ta

reda på detta i så fall.

Varför vill man ha SAP webbaserat? Går det inte att ha det i vanliga SAP?
- I förlängningen är det bättre med avseende på bland annat transport, det blir även

lättförståeligare för folk är mer vana vid att rapportera på Internet än via ett
affärssystem. Annars skulle det kunna gå om man bara hade stämpling, att folk
loggar in, men om man tittar på följderna hur man ut informationen krävs det nog
ett interface, exempelvis hur informationen går vidare till transport och så vidare.

Affärssystemsmässigt är det alltså inga problem?
- Nej precis, det finns två vägar att gå egentligen. Bara rapportera tiden som vi gör

idag, utan någonting. Gör vi det rätt kommer jobbet upp på nästa kölista, men det
kräver att man är aktiv hela tiden och följa jobbet. På nått sätt måste det komma
upp information visuellt att jobbet är klart. Det verkar svårt att visualisera att
godset är klart, var det finns och vems tur det är att köra på det, alltså få
information på nästkommande station.

- Jag tänker på helheten, och det som de gjorde på Volvo var väldigt bra, hade ett bra
system, och verkade enkelt.

Hur skall gods få information/signal om när och var godset skall förflyttas? Vi har diskuterat olika
system exempelvis adresslappar, lampor, eller ett elektroniskt trucksystem? Vad tycker du?

- Ja, det handlar ju om hur nästa avdelning får signal. Det känns som det är en av de
svåraste punkterna med att implementera papperslös verkstad.

Kan man använda sig av kölistan?
- Jo, men då måste någon hela tiden gå in och titta att har det dykt upp något nytt

jobb. Vi har ju inga papper vi kan ställa någonstans, lådan går i blanco utan att man
ser någonting. Trucken måste ju se vart denne skall ta vägen och det kan man ju
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bara få om man har ett rapporteringssystem, att den hämtar information från
nästkommande operation och säger att godset skall här ifrån till dit.

I dagsläget kör vi med mjölkrundan, och de får ju ingen signal i dag heller, förutom att det får ett kort,
förut användes något som hette adresslappar här?

- Ja, de ser i dag vart jobbet skall genom att kolla på kortet.

- Jo, men någon måste skriva adresslappen och någon måste se till att den kommer
på godset. Det blir ju operatörens ansvar och så kan man ju göra men jag anser att
man kommer ifrån det papperslösa till viss. Man skulle ju kunna gör att operatören
skriver vart den skall, men de har ju pratat på att skaffa handdatorer så jag skulle
nog mer vilja se att man siktar mot det. Att man delar in det i skannade rutor, det
måste ju synas visuellt på avdelningen att godset är där, annars kan det bli ju
stående. Jag tror att man måste ha ett system som visualiserar vart detaljerna ska.

Ser du några svårigheter? Exempelvis trådlöst Internet för interfacet?
- Det behövs inte vara trådlöst för allt i verkstaden. Arbetsstationerna behöver inte

vara trådlöst utan där kan vi dra nätverkskabel, men däremot måste truckarna ha
trådlöst.

- Det räcker med en liten display som får upp när det kommer och som skickar en
signal till nätet så att den hämtar upp den informationen. Den skulle ju kunna
hamna på skärmar så det blir visuellt.

Tror du man behöver vara kopplad till ett WMS-system på gods?
- Jag är lite dålig på detta, men kanske.

- På Volvo hade det något geografiskt koordinationssystem och vid avskanning
kunde man se exakt vilken plats godset står på.

Om vi skall bygga uppe ett sådant här system vad tror du Finspång anser?
- Finspång står ju för kopplingen till R/3 så de måste vara inblandade. Vi måste nog

tänka till bra när vi skapar ett ärende upp till, ett jätteärende. Jag har förstått att det
finns ett intresse att göra det där upp. Jag kan ge er ett bra namn Göran Hellström,
som är säkerhetsansvarig, hans skulle kunna guida er. Fråga vart man skulle kunna
vända sig. Han skulle nog kunna ge information om vi skulle kunna göra detta, och
även ge ett tidsperspektiv och annat.

Vi kanske borde gå i steg vid en implementering av papperslöst?
- Ja det fungerar kanske inte helt papperslöst, det är ju vilken grad man vill

implementera. Det finns ju etikettskrivare med små etiketter och när man startar
kortet så skrivs det ut en etikett för varje operation och när gods lämnar så river
han av en etikett för den operationen och sätter på en tavla. Så kan man göra och
då slipper man ju truckdatorer. Men då gäller det att dessa grejer finns, och att det
är uppmärkt vilka maskingrupper som är så när gods kommer och lämnar kan
denne sätta lappen på rätt plats, och lagledaren kan i sin tur flytta om i den
ordningen den vill. Då är det ju inte så mycket papper och ganska enkelt.

Skulle detta kräva någon form av beredningsarbete?
- Det blir ju precis som idag när du skriver ut produktionsorderkortet, fast man

skriver bara ut operationsordningen så att gods kan se vart godset skall. Jag tänker
så här att rör inte R/3 får då blir det stopp, men har man ett interface en webbsida
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där skulle kunna finnas en knapp där det ”står skriv ut operationslistan” och när du
trycker på knappen kommer operationslistan ur en etikettskrivare ut i form av
etiketter. Och då skulle man även kunna ha med streckkoden för den operationen
så skulle de kunna skanna in operationsnumret.

- Man skulle kunna ha en mapp som man skriver ut alla etiketter för operationsflödet
och som följer godset.

För skulle det hända att det blir en annan ordningsföljd i operationslistan så finns det ju risk att det blir
fel Kan inte detta förhindra möjligheterna att öka realtidsuppdateringen?

- Lapparna kan fortfarande vara kvar om man skriver ut extralappar åt gods och
operatören.

Är det möjligt att visualisera operationsunderlag?
- Ja det är möjligt att visualisera operationsunderlag i R/3.

Enligt en källa har det kommit fram att det kanske är så att det vid pulsning av dokument kan ställa till
det så att dessa inte kan öppnas upp i R/3 för att de är pdf-filer, alltså märkta med Confidential. Vad
anser du om det?

- Det kan ställa till det men det behöver inte det för R/3 styr ju mot site:en 2100 och
de andra kommer ju inte i där, men jag har egentligen ingen aning om hur det har
låst pulsdokumenten.

- Jag tror inte det kan bli ett problem för att det är site-bundet. Jag vet ju inte hur det
är uppsatt men jag skulle inte tro att det är ett problem.

Hur svårt skulle det vara att införa operationsdokument i R/3?
- Det skall inte vara svårt alls. Det finns ju där. Finspång gör nog det redan tror jag,

hela R/3 är ju förberett för att köra papperslöst, alltså skanna i dokument och knyta
ihop kontrollrapporter.

Hur skulle vi kunna lägga in operationsdokument?
- Ja, vem som kan det vet jag inte. Thomas Danielsson kan väldigt mycket, om inte

annat skulle han kunna ge namn i sin tur. Det finns tydligen ritningar i systemet,
men prata med honom. Hela systemet är ju uppbyggt för papperslöst, att kunna
skanna in olika dokument, och knyta plåtcertifikat, mätprotokoll och annat. Men
det är ingen som drar igång det. Men vad jag har fått till mig så finns det inga
begränsningar och det skall gå att införa papperslösa dokument.

Hur skall olika rapportering av olika operationssteg ske?
- Det är egentligen inget problem eftersom att operatören gör det redan idag.

Problemet är som jag sa att visualisera på nästa nivå, att grejerna är här, och det gör
det ju visserligen i R/3. Men då kräver det att man aktivt går in i R/3 och göra
någonting så talar den om att nu finns det här jobbet här. Det är lite lättare när man
skall gå i Quintus, det blir lite svårare när man går in i produktionsgrupp 2020,2040,
2050 när det är många och ett jobb kanske går i en lägesställare men inte i en annan
lägesställare. Det blir lite svårt att visualisera för det blir ju så stort.

- Vilken väg man väljer att gå är det som är svårt, alltså hur man skall visualisera. Det
allra enklaste är om man skriver ut någon form av klisterlappar på en pärm och så
är det den som följer godset och det står streckkod, så bockar man in i vilken
operation som har genomförts så att gods vet var godset skall. Om det blir extra
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operationer skulle en ruta kunna finnas med på ordinarie klisterlapp som heter extra
operation och som skall kryssas i vid extra operation. Denna kommer sedan
uppmärksamma gods om att det är en extraoperation och skall förflyttas till ett
annat ställe än tänkt innan.

Vad anser du gällande datorer i verkstaden?
- Ja det är ju inga problem, det man kan behöva ha är en skyddad miljö exempelvis

skåp som är rätt så bra isolerat. Annars är det ju inga problem, det är ju en
investeringsfråga.

- Gällande antal datorer beror det lite på hur man har tänkt sig med visualisering av
operationsunderlaget också. Alltså jag tänker mig att operatören skall kunna ta upp
ritningen vid sin arbetsplats. Sen var det ju som Volvo sa att på
gradningsavdelningen kanske man inte behöver det. Jag tror det är lättare att ha ett
papper att titta på än en skärm, detta kräver ju dock att man har disciplinen att
kontrollera revision varje gång så att ritningen är av rätt version. Att endast ha en
skärm på flera arbetsplatser kanske gör att man måste springa från skärmen, till
arbetsstationen, ställa in exempelvis en maskin och sen tillbaka till skärmen igen för
att kolla en ny parameter att ställa in maskinen med. Men det beror på hur långt
man vill ta papperslösheten.

- Man skulle kunna lösa detta med surfplattor, men vi får inte in några sådana idag
tyvärr på grund av operativsystemet. Siemens släpper inte in dem i dagsläget,
möjligen i framtiden, då våra datorer är cattade måste surfplattorna vara cattade.
Men som sagt, det finns kanske en framtid på grund av att Windows 7 eventuellt
skall köras in men de halar på det så eventuellt är det så att Windows 8 köras in och
då blir det helt annorlunda för de skall släppa surfplattor, mobiltelefoner och dylikt
med Windows 8. Så det skulle bli väldigt företagsvänligt, du kan då köra samma
program med mobiltelefon som surfplattor. Och då blir det mycket lättare att styra
eftersom kontona kan knytas samman.

Är det något mer du har tänkt på?
- Nej, de stora punkterna är hur man skall rapportera vad man behöver göra. Och

fördelen med det här är att man inte behöver göra så mycket ingrep i systemet eller
inga ingrep över huvudtaget, utan det är databashantering utanför fast det hänger ju
fortfarande ihop med SAP. Men sen handlar det om hur långt man vill gå med
truckdatorer eller om man använder sig av klisteretiketter på en pärm eller mapp
och använda den som en operationslista och har man en extraoperation så finns det
en ruta att bocka för vid extraoperationer.

Skulle det ställa till problem för operatören eller hur påverkar det deras arbetsrutin med kölistan?
- De skriver ju ut listorna, men det är ju lite så att listorna talar om vad som är på väg

genom att operatören får redan en signal i systemet när godset är typ två
operationer från den operation man ansvarar för, alltså de är lite i form av
planeringslistor och det är därför det är viktigt att man rapporterar vad som är
pågående. Så man arbetar ju med kölistorna. Men skulle lagledaren exempelvis
arbeta mer med kölistorna och med att fördela arbetsuppgifter/jobb, så skulle det
inte krävas några papper där heller för då skulle de kunna ha ett bås med dator, och
då skulle lagledaren kunna hålla koll på vad som kommer in och skall tillverkas.
Lagledaren skulle ha en mer serviceinriktad roll, en operatör skall fokusera på de
tillverkande momenten, inte hålla på att hämta gods och dylikt.
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Går de ifrån kölistan idag?
- Jag tror det går ifrån kölistan ganska mycket. Lite beroende på att vi inte planerar

om på rätt sätt och tiderna inte stämmer. Om vi säger så här är det ju mycket bättre
med ett system om de rapporterar, för kör du ut en lista på 20 operationer hur ofta
går det ut och ändrar tiden på papperet om det ändrar tiden i systemet? Kör du den
i systemet, utan papper, utan någonting, utan bara helt visuellt så kommer det ju se
att den kanske skulle ha behövts göras mycket tidigare. Exempelvis kanske det stod
ett datum när den skulle tillverkas från början men så helt plötsligt kanske den skall
göras på ett annat datum för att den har blivit omplanerad, då får planeringen ju
springa ut och säga till att den har blivit omplanerad eftersom pappren inte
uppdaterar sig själva. Och detta är ju ganska problematiskt men skulle försvinna om
det blir papperslöst.

- Ja det enda jag tänker på är att om man nu skriver ut en sådan där etikett eller
någonting liknande så på den första, för vi pratade lite kring om hur gods få till sig
när det kommer ut, så på den första etiketten kommer ut skulle det stå startdatum
på. Så att de inte behöver gå in i datorn och titta. Så vid utlämning till gods får det i
alla fall ett startdatum.

Blir det inte samma problematik om man då skulle skriva ut etiketter för hela operationsföljden?
- Jo det gör det ju, men då får det endast stå operationsordningen fungerar det ju,

men inga tider eller datum. Då går operatören in på kölistan på den produktionen
som skall göras och ser den korrekta ordningen. Han kommer där få signaler om
den rätta starttiden och om den blivit omplanerad. Ja men det blir bra, nu tänkte vi
till där.

Blir det en ökad risk för uppdateringsjobb med införande av att skriva ut klisterlappsetiketter? Blir det
inte samma moment idag om vi fortfarande har något som man måste skriva ut och sedan uppdatera under
godsets gång?

- Det kommer ju alltid bli så här att man får lägga ut lappar, för att ändrar man i
beredningen kommer vi alltid att behöva ta reda på eller gå ut på nått sätt och
meddela.

Vi vill ju öka realtidsuppdateringen, att vi slipper skriva ut uppdatera och nya lappar, men det gör vi ju
inte om vi skriver ut en förenklad variant av dagens produktionsorderkort ändå?

- Ja det blir ju en nackdel. Har man då systemet att man inte har några lappar eller
någonting utan bara kör, då blir det nästa steg alltså blir det datorer, så att folk kan
klicka på så någon får tills sig var det tar vägen någonstans. Och då blir det ju så att
när man är färdig med den operationen och någon har lagt in extraoperationer då
ser ju systemet att den inte skall till ordinarie operation utan till en extraoperation
istället.

Måste man köra ut hela etikettlistan från början? Kan man inte skriva ut en lapp för varje genomförd
operation och på sätt slippa att uppdatera med extralappar vid extraoperationer?

- Idag tror jag bara vi kan skriva ut allt i första steget alltså första operationen genom
att man trycker på print. Men för att få ut enskilda etiketter efter respektive
operation måste det nog finnas någon form av webb-gränssnitt, väldigt enkelt i för
sig. Men det skulle faktiskt kunna fungera det vill säga att operatören skriver ut en
etikett som signalerar vart godset ska efter varje avslutad operation. Detta är i och
för sig om man inte har något trucksystem.
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Planeringen frisläpper ju kort, vilka överlämnas till gods eller 2d-laser, och om det går till gods körs korten
ut via mjölkrundan. När operatören vill starta sin operation gör den en materialbeställning genom att gå
till gods.

- Vid papperslöst skulle gods inte behöva köra ut korten, utan det räcker att frisläppa
kortet om gods arbetar med sin kölista. Har en produktion frisläppts så hamnar den
i deras kölista och mappen med streckkod hamnar med detaljen. Det kräver dock
att de verkligen går in och kollar i kölistan.

Vi kommer att besvara ett antal huvudfrågor som vi identifierat och som vi pratat kring under denna
intervju och det är så rapportens upplägg kommer vara i utvärderingsavsnittet. Vidare anses det att
planering inte kommer vara så involverade i utvärderingen egentligen på grund av att deras arbetsuppgifter
nästan enbart består av systemhantering redan. Vad anser du?

- Ja, det enda de gör förutom att hantera systemet är ju att faktiskt bära ut
produktionsorderkorten, de har ju inte med detta egentligen att göra utan de
frisläpper egentligen bara kortet, startar dem inte.

Vet du om det finns något intresse från Finspång gällande papperslös verkstad?
Ja men det finns det nog tror jag. De säger inte så mycket, men har förstått det mellan
raderna. Och det kan ju vara ett bra tändstift att vi startar upp med detta här nere.
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Lise-lott Gummesson, Kvalitetsingenjör, SIT AB        den 5 juli 2012
                                                   Kl. 10.30-11.30

______________________________________________________________________

Vi håller på att utvärdera möjligheterna till att implementera papperslös verkstad. I vårt arbete har vi
kommit fram till att vi i Trollhättan behöver någon form av identifikationssystem och då har vi hört att ni
jobbar med handskanner eller liknande. Kan du berätta för oss om hur det fungerar?

- Vi började för ett tag sen med ett projekt för att förbättra vår spårbarhet på våra
artiklar. Då ville vi göra en uppsättning i SAP så att vi skulle kunna använda
handdatorer för att skjuta av datamatrixkoder. Detta för att bekräfta att vi
godsmottagit något eller lagt in något på förråd och plocka ut material genom hela
kedjan.

- Programmeringen som togs fram testades men gick i stöpet när vi skulle in i det
globala systemet Atlas SAP systemet. Då fick vi inte använda programmet, så vi fick
kämpa vidare och fick igenom att projektet skulle bli det första utvecklingsprojektet
i Atlas. Så programmet har efter det gjorts om och en rad olika transaktioner har
tagits fram för handdatorerna. Sen gick vi vidare med implementeringen och insåg
då att den krockade med IMS systemet, vilket används i vårt höglager. Den
utvecklingen hade vi inte stämt av med handdatorerna så den lösningen gjorde att
en ny programmering krävdes.

- Parallellt med det här projektet har jag drivit ett projekt med att få våra leverantörer
att märka godset med ett datamatrixkod. Vi har valt att använda just
datamatrixkoder för att de är tåliga. Men vi har upptäckt att det inte är så lätt för
våra leverantörer på grund av att alla leverantörer har svårt att få in informationen i
deras system samt att kundanpassa mot oss. Så jag tror inte det kommer att vara
möjligt att få våra inköpta detaljer märkta från leverantörerna inom en snar framtid,
men på sikt.

Har ni utvärderat vanlig streckkod?
- Ja, problemet med en vanlig streckkod är att all den information som vi vill få in,

inte går in. Vi vill dels ha artikelnumret, om artikeln har ett individnummer och om
artikeln har ett partinummer så vill vi få in det också. Så vi vill ha in tre
informationer på en plats och en vanlig streckkod klarar inte av att lagra den
informationen, utan då skulle man behöva ha en streckkod per information.
Handdatortransaktionerna är uppbyggda efter datamatrixkod, men om man skulle
vilja ha en streckkod för en enklare artikel så går det att använda
handdatortransaktioner också.

Vi söker något där man kan skanna in så att man kommer åt operationslistan via SAP
- Där har vi tänkt använda styretiketter. Det finns en programmering gjord som

fungerar så att när man skriver ut en produktionsorder också skall man kunna
skriva ut etiketter. Då kommer det först ut en styretikett med
produktionsorderkortsnumret och där finns en datamatrixkod, i vårt fall, som man
skall kunna skjuta av sen.

- Men vi tittar inte på att ta bort produktionsorderkortspapprena, utan vi är ute efter
att bibehålla spårbarheten så att man hela tiden undviker skrivfel och manuella fel
och snabba upp processen genom att använda en handdator. Men tanken är att allt
ska ske i realtid.
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- 2008 monterades det upp WLAN, trådlöst nätverk, i Finspång men för att
förverkliga vårt projekt behöver vi nu bygga ut WLAN ytterligare. Tanken är att allt
ska ske i realtid. Vi har även ställt frågor om man får använda 3G-nätet, men det får
vi inte ur säkerhetssynpunkt, så det är WLAN som gäller.

- Det var även sagt att vi skulle utvärdera det uppe i Finspång innan vi inför det i
Trollhättan.

Har ni haft skannrar på prov och testat?
- Bara i testsystemen.

Är det något specifikt företag som ni riktade till som ni har fått information ifrån?
- Vi hade studerat hur Volvo Aero hade arbetat med sitt system, efter det föddes

idéer om hur vi skulle skapa vårt egna system. Vi tog sedan in Logica-konsulter som
hade tagit fram Volvo Aero’s lösning och hjälpte oss att anpassa den till våra
önskemål.

- Sen har mycket förändrats efter globaliseringen med Atlas, så lösningen har ju
ändrats sig men lösningen är oberoende av vilken handdator som används.

I projektet med papperslös verkstad vill vi använda handskannern till att dels få en spårbarhet och för att
identifiera var detaljen ska levereras till.

- Där är vi också intresserade av just spårbarheten. Projektet består utav tre delar där
den första delen precis har blivit implementerat och det kallas för Material Staging.
Detta innebär att man kan skjuta av godset när det kommer ut till produktion, så
man plockar godset först när man använder från förrådet. Funktionaliteten finns
nu, men det är fortfarande personal som gör det här manuellt.

- Projektet för Material Staging leder in mot mitt projekt, som är att vi skall föra in
handdatorer. Där är tanken att när man får ut gods från produktion så ska
operatören skjuta av att de har gjort själva godsuttaget.

Så istället för att ha materialstycklistan så blir det en beställning mot lager?
- Det går nästan till som i pappersvärlden men istället för att förrådet skall plocka ut

och göra godsuttag från systemet så gör de egentligen en ombokning till fiktivt lager
som då är produktionsordernumret. Det går även att sätta upp mot andra saker
också.

- Sen när operatören tar godset så bokas det verkligen ut ifrån förråd vilket gör att vi
inte behöver hålla på med att föra material fram och tillbaka för att materialet inte
går till den utvalda produktionen utan till en annan. Kort sagt så handlar det om att
man verkligen skjuter av det man verkligen tar till en viss produktionsorder.

Vad är det tredje projektet?
- Det tredje projektet är införandet av truckdatorer, här är det dock osäkert i vilken

omfattning som Finspång vill ha i sin logistik.

Är målet med projektet som ni har att få bort produktionsorderkorten och bara ha elektroniska kort?
- Vårt mål är inte att ta bort produktionsorderkorten. Det är inte målet här, det är

inget jag hört något om.
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- Jag har lite svårt att se papperslös verkstad rent planeringsmässigt, det blir svårt att
hålla reda att godset hör ihop med en viss order. Sen är de ju väldigt mycket inne i
systemet. Jag tror inte att vi är riktigt mogna för det än att ta bort
produktionsordern i pappersform.

- Jag tror att Jörgen Wågberg är angelägen att ta del av ert material.

Vi har en fråga angående komplikationerna med handdator systemet när det skulle integreras med
höglagersystemet, är det något som kommer att påverka SIT Thn?

- Nej.

Det är bra för oss att du berättar om Finspångs projekt och hur ni ser på möjligheterna till papperslös
verkstad.

- Ja, meningen är att det skall gå i flera steg och på sikt är önskan att det skall bli
truckdatorer. Men just det här med papperslösa produktionsorderkort är ingenting
som vi vill uppnå i dagsläget. Men vi arbetar med andra saker, om man inte tittar
direkt mot produktion, som till exempel mot leverantörer gällande intyg och annat.
Idag går intygen elektroniskt in till en mailbox och länkas sedan i SAP, det gör man
inte i trollhättan. Men det är inte de delarna ni tittar på?

Hur länkas dokumenten in i SAP?
- När man skapar en produktionsorder så har man uppsättningar bakom som kräver

att en kontroll skall göras och sen beror det på hur kontrollen är uppsatt. Därefter
är det vissa moment som man behöver göra. I Finspång så länkar vi in de
kontrollrapporter som tas fram, vilket görs av en kontrollant direkt i systemet.

Vår tanke var även att kunna införa arbetsinstruktioner på produktionsorderkortet är det möjligt att
använda samma teknik som vid inlänkningen av kontrollrapporter?

- Om man skall föra in dokument i produktionsordern så måste det beredas in. Den
måste ligga i beredningen och att man uppdaterar beredningar för det är när man
frisläpper produktionsorder så att den hämtar den information. Det är likadant när
det gäller kontroller. I Finspång har vi kört en förenklad variant genom att säga att
det krävs en kontroll i systemet. Sedan ser de i beredningstexten vad de skall gör
och sen hänger de in ett resultatdokument. Man kan gå så långt att man bereder in
precisa mått i beredningen som man sedan skall ange i systemet, man kan även sätta
upp toleransintervall så systemet talar om de ligger utanför eller inte. Man kan gå
väldigt långt när det gäller i systemet, men det är väldigt mycket jobb med det och
man måste underhålla det.

- Produktionsorderkorten utgår ifrån den aktuella ordningen som är i systemet, vilket
göra att en massuppdatering inte är möjlig, dock går det att gå in i varje order för
sig och uppdatera. Det går inte heller att lägga in extrakontroller i
produktionsordern utan enbart text.

Vi har fått till oss att det går att lägga in extraoperationer här i Trollhättan.
- Ja, en text går att lägga till men om ni ska ha ett nytt kontrollparti så funkar det inte,

om man inte har ett kontrollparti innan. Men man arbetar inte med kontrollpartier i
Trollhättan, ni försöker ju ta bort alla.

Finns det något mer som är värt att veta om just handdatorer och SAP?
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- En sak som är vikigt att veta är att om man vill göra förändringar i SAP kan det ta
väldigt lång tid tyvärr.

- Jag tycker även att det är en bra idé att försöka implementera det på en mindre
verkstad, för jag tror inte att Finspång kommer att bli papperslös i produktionen.
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Mailkonversation, Göran Hellström, Säkerhetsansvarig SIT AB
        den 4 juli – 5 juli 2012

______________________________________________________________________

 Hej Göran,

Vi är två examensarbetare på SIT i Thn som utvärderar möjligheterna att införa
papperslös verkstad. Vi har lite frågor gällande möjligheterna att skapa ett
interface mot R/3 och trådlöst Internet i verkstaden. Om inte du är rätt person
vem skulle vi kunna kontakta?

Hälsningar
Johanna Ekström och Stefan Emanuelsson

  Hej Johanna och Stefan,

Att skapa ett trådlöst nät är inget problem. Det finns redan en tjänst som man kan
beställa. Enda problemet med att installera i verkstaden är att det kräver en mer
utförlig inmätning av var accesspunkterna skall sitta för att få täckning i hela
verkstaden. Behövs det trådlösa nätet på en mindre del är det enklare.

Att skapa ett interface mot Atlas kan vara ett större problem om det bara är för
examensarbetet. För permanenta lösningar finns en process att gå igenom.
Kontakta Paula Colldin och berätta mer exakt vad ni vill göra i Atlas, så kan hon
säkert ge er den information ni behöver.

Med vänlig hälsning
Göran
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Stefan Stenhammar, Verksamhetsutvecklare (AKU), SIT AB         den 9 juli 2012
         Kl. 14.00-15.00

______________________________________________________________________

Vi trodde i början av vårt arbete med papperslös verkstad att problemen skulle vara i
planeringsavdelningen, men allt efter som insåg vi att problemen finns i godsavdelningen.

- Ja det är en stor manuell hantering i godsavdelningen i Trollhättan, vilket innebär
att de kommer bli berörda om korten skulle försvinna.

Vi har hört på SIT att man skulle kunna använda WMS för att skapa lagerplatser och för att ta hand
om produkter i arbete. Så vi skulle vilja veta vad WMS är och hur det fungerar?

- Det går att skapa lagerplatser i SAP och WMS:en, men WMS är ett stödsystem till
SAP.

- WMS fungerar så att en databas är kopplad till SAP som sedan är kopplat till vårt
WMS system, sedan kommunicerar de två system med varandra genom ett nätverk.
Mellan systemen kan man skapa ”uppdrag” så kallad transportorder, vilket är
signalen till WMS, som i sin tur kan skicka ut signalen till höglagren eller
paternosterverken. WMS är ett externt system utanför SAP som vi tagit in och som
tillhandahåller information om godshantering (begränsad) vilken med hjälp av ett
”Idocsystem” kan studsa mellan programmen.

I papperslös verkstad skulle vi behöva överföra produktionsorderkorten elektroniskt i SAP mellan
produktionsgrupperna.

- När ni säger att göra produktionen papperslös så förmodare jag att det är
produktionsorderkorten ni vill digitalisera. Kortet kan vi ju se i transaktionen
CO03, där vi även kan se hela arbetsgången. Jag kan då förstå att ni tycker det är
viktigt att överföra korten till papperslös, med hänsyn på att korten kan försvinna
eller gå sönder.

- Men jag tycker även att ni skall ta hänsyn till de krav som ställs på
produktionsorderkorten vid arkivering, det har jag själv inte koll på men jag tror det
är vikigt att tänka på.

- I CO03 kan vi ju se hela arbetsgången och att personer har varit inne och ändrat, så
jag tycker att systemet innehar samma information och bekräftelse som en
stämpling av kortet har.

- Vi vill även inte skicka med produktionsorderkorten till lejdtillverkar för det ökar
chanserna att kortet försvinner och då är det inte värt något att anteckningar har
gjorts på kortet.

Är det möjligt att skapa lagerplatser i SAP? Gäller det för all form av gods?
- Vi har möjligheter att skapa unika platser i systemet, dock kräver SAP att ett saldo

finns på detaljen.

- Systemet visar sedan saldot och materialnumret som lagrades in på platsen. Men det
är material som vi har fysiskt har på lager, alltså ofta en färdig produkt. Detta
kommer att bli ett problem när detaljen ligger utplockad mot en produktionsorder,
alltså produkter i arbete.
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- Ibland få vi backa in material på grund av att väntetiden mellan operationer är långa
och att detaljen ligger i vägen för personalen som vill få upp detaljen på en
lagerplats. Detta görs med en annan rörelsetyp, så att vi får ett saldo i SAP.

-  Eller att de har en annan typ av hylla där man kan hålla reda på detaljen ute i
produktionen. Det finns inget bra system för detta och man tappar lätt bort detaljer
utanför SAP.

Men kan vi använda WMS för att skapa temporära lagerplatser för produkter i arbete?
- Man kan rent praktiskt använda WMS till att göra en inlagring, att skapa en

lagerplats och ha ett saldo i WMS är möjligt. Exempelvis så tar WMS, uppe hos oss
i Finspång, hand om in- och utlagring från ett automatiserat höglager.

- WMS kan även hantera olika inlagringsmöjligheter så som olika pallstorlekar, val av
plats och vilken lagringsfilosofi som man vill ha. Här i Finspång använder vi FIFO,
first in first out.

- Jag är dock lite fundersam över att skapa ett fungerande saldo och sen att det skall
vara optimalt för att hålla reda på material när det är utplockat. För jag tror inte det
här systemet är det bästa för det ni söker, mest för att jag tror det kommer att bli
väldigt mycket manuell hantering av datainföring.

Har du några tankar om hur man skulle kunna få spårbarhet av detaljer som är i arbete och föra vidare
signalen?

- Man skulle kunna lägga in detaljen i en speciell kodning för lagertyper i SAP, till
exempel finns det en kod i SAP som indikerar att ett material inte är kvitterat.
Genom att göra det detta kan man se att detaljen i omlopp. Men vi arbetar inte på
det sättet vilket gör att det kommer bli fel i mätningar och vid kvittering försvinner
saldot ifrån SAP.

- Problemen med systemen är att SAP hantera saldon i SAP och den manuella
hanteringen i WMS, men det är fullt möjligt att skapa platser.

- Det går att se historiken för detaljerna fram tills det att den kvitteras ut och sen
försvinner den ut i produktionen. Det är här ni vill ha en fortsättning förmodar jag
och det vet jag inte hur det skall lösas.

Vad menar du med att ett saldo måste finnas?
- Systemet måste veta vilket antal av detaljen som finns på lagerplatsen, det blir som

när man avslutar en produktionsorder och för in på lager. Men det är väldigt många
steg i systemet som behövs göras för att få detaljen inlagrad i system, men när det
väl är gjort så ser vi exakt var detaljen står. I själva inlagringen skapas
transportorden.

Vad är en transportorder?
- En transportorder skapas som sagt vid lagring av material och är ett

transportordernummer som man mottager och som innehåller information till
WMS:en. Ett transportordernummer skapas vid materialrörelser.

Det går inte att skapa en transportorder varje gång man gjort klart en operation?
- Man skulle kunna göra det, man måste då lagra in och ut efter varje operation. Men

det skulle troligtvis bli mer arbete än vad det tillför och vi vill ju ha så lite
materialrörelser som möjligt i SAP.



Förstudie till implementering av papperslös verkstad – Siemens Industrial Turbomachinery AB i
Trollhättan

Bilaga A:54

- En annan sak som kan verka intressant är det nya projektet Material Staging som vi
håller på att implementera, där används så kallade Loading points. Här skall
godspersonalen leverera det beställda materialet till de loading points som satts ut i
produktionen. Med detta sätt skall vi kunna öka spårbarheten av materialet.

Finns det någon speciell koppling i SAP som vi bör vara medvetna om?
- Vi har sett i projektet med handdatorer att SAP kräver ett saldo för att fungera. Det

är även viktigt att veta att SAP är kopplat både till ekonomi och annat, så det är inte
bara att backa in material hur som helst.

- Så jag tycker väl att ett externt system, för lagerföra produkter i arbete, är den mest
lämpliga lösningen för tillfället.

Ni har inga kontakter över företag som hjälpt er med logistikprojekt?
- Ni skulle kunna ta kontakt med ELSE AB och fråga dem vad de har som förslag till

er frågeställning. De är leverantör av vår WMS och till många andra företag.

- Jag tycker även att ni ska ta del av våra projekt som vi har på Siemens så som
truckdatorsystemet, Material Staging och vår WMS.
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Gruppintervju        den 14 juli 2012
Ola Persson, Stefan Bertling och Henrik Ovelius          Kl. 13.00-14.00
ELSE AB
______________________________________________________________________

Vad har ELSE AB utvecklat till Siemens AB i Finspång och vilket projekt håller ni på med för
tillfället?

- 2008 träffades ELSE AB Siemens första gången och februari 2010 fick ELSE AB
uppdraget att skapa ett automatiskt lagersystem till höglagren som står i Norrmalm
verkstaden i Finspång. I samband med att lagersystemet infördes valde Siemens i
Finspång att Trollhättan också skull ha tillgång till systemet, vilket ELSE sa ja till.
Sen har utvecklingen av systemet gått vidare och innefattar nu fler hissautomater
och manuella lager på Siemens i Finspång.

- För tillfället håller ELSE på att diskutera med Siemens i Finspång angående truck-
transporter. Finspång anser att de lägger mycket tid på att leta efter material i verk-
städerna. Problematiken har diskuterats mellan ELSE och Jörgen Wågberg.

- ELSE AB har även ett kontor i Trollhättan dock uppkom de efter införandet av
systemet vilket innebär att kontoret i Göteborg fortfarande har ansvaret för
Siemens.

Vårt examensarbete är att utvärdera möjligheten att implementera papperslös verkstad. För att göra det
möjligt att införa papperslös verkstad önskas därför en elektronisk lösning som framför samma information
som de fysiska produktionsorderkortet. En tanke som vi har haft är att operatörerna skall använda sig
handdator där SAP är installerat . Vi efterfrågar även ett beställningssystem för att ersätta mjölkrundan i
form av ett trucksystem. Trucksystemet skall kunna ge en signal för hämtning och lämning av detaljer i ett
webbaserat gränssnitt.

- Det liknar diskussionen som ELSE har med Siemens i Finspång, vilket är att kör
produktionsstegen med SAP. I produktionen blir ID-numret för detaljerna som är
problemet, det vill säga att detaljer liknar varandra vilket inte får förvecklas.

Ett av problemet som Siemens i Trollhättan insett att de har är att SAP behöver ett saldo för att fungera.
Det här innebär att PIA inte kan lagerföras i SAP. Lösningen har då varit på Siemens i Trollhättan att
använda WMS för att hantera PIA medan SAP får ta hand om färdiga detaljer.

- ELSE hade den här diskussionen med personal på Siemens i Finspång, dock
genomfördes inte hela samtalet fullt ut på grund av olika omständigheter. Men det
vi kom fram till var att Siemens skulle använda SAP fram till ett visst steg i
produktionen och sedan låta ett annat system ange var detaljen ställs samt sända en
signal till gods för hämtning. Detta görs möjligt om ett ID-nummer fästs på
detaljen.

- När produktionssteget är avklarat vet SAP vilken operationssteg som detaljen skall
skickas till. Varje produktionsgrupp skall därför inneha en egen adress med en in-
ruta och ut-ruta kopplad till sig.

- SAP skall användas till att hålla koll på vilken produktionsgrupp detaljen befinner
sig i samt till vilka produktionsgrupp den skall levereras till. Logistiksystemet skall
hålla koll på var detaljen befinner sig i verkstad, detta för att underlätta sökandet av
detaljen. Logistiksystemet skall även tillsammans med SAP kunna skapa en priorite-
ringsordning för att transportera bort detaljerna från produktionsgrupperna. Det
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sistnämnda var viktigt för Siemens i Finspång på grund av storleken på fabriken är
såpass stor.

- För att kunna möjliggöra lokaliseringen av detaljer i verkstad behövs även ett
koordinatsystem i form av områden eller pallställfack i verkstaden. Arbetssättet
skulle då bli att godspersonalen anger koordinaten för var detaljen placerades, varje
gång den förflyttas. Detta skulle underlätta sökandet av detaljerna vid behov.

- ELSE fick till sig av Siemens i Finspång att problem uppstod vid avslut av
processteg där materialet inte fördes vidare till nästkommande steg. Vilket innebar
att historik för att hitta material inte fanns.

Det finns mycket påbörjat i Siemens i Trollhättan för att kunna införa papperslös verkstad. Vi har även
hört att ELSE har haft kontakt med Siemens i Trollhättan tidigare.

- ELSE har haft kontakt med Siemens i Trollhättan tidigare, det var i samband med
införandet av WMS systemet i Finspång. I samband med slogs det fast att även
Trollhättan skulle ta del av systemet. ELSE anser att Siemens i Trollhättan skall
utnyttja WMS system som de har till sin förfogande, för problematiken är den
samma i Finspång som i Trollhättan.

En lösning som vi anser är behövlig vid implementering av papperslösverkstad är ett webbaserat
användargränssnitt, för att förenkla SAP användningen och för att koppla ihop flera system.

- När ELSE höll på att utveckla mot SAP, insåg man att systemet är väldigt
standardiserat, detta lede till att utvecklingen mot SAP blir extremt tungt och
omständligt.

Siemens i Trollhättan har även problemet med att produktionsorderkort hanteras manuellt och att risken
för att produktionsorderkorten kan försvinner. Detta medför extra arbete med att fylla i information på
kortet och söka efter korten i produktionen. I och med införandet av papperslös verkstad anser vi att
problemen försvinner, dock krävs att spårbarheten behålls vid borttagandet av produktionsorderkorten.

- Om det finns stöd för papperslös produktions, som ni antyder. Då är det bara att
köra på det. Problemet med att försäkra sig om att detaljen överförs till nästkomm-
ande operation skulle kunna lösas med att hjälpa av ett transportsystem. Där själva
produktionsdelen utförs i SAP, som sedan skickar signaler om att processteget är
färdigt. Samtidigt som den anger koordinaterna för detaljen och nästa processtegs
koordinat. Sedan skall detta fångas upp i transportsystemet där detaljen kan
prioriteras för transport och samordna med befintliga truckar i verkstaden.

Finns det några problem med att koppla transportsystemet till en handdator och erbjuder ELSE skanning
funktion i den tjänsten?

- Nej, det finns absolut inte några problem med att koppla in transportsystemet till
en handdator. Skannings funktion finns redan infört i SAP idag och idén med
handdatorer i truckarna finns även i Finspång. I Finspång pratas det även om att
varje delsteg skall lokaliseras med att hjälpa av skanner.

Vad är det som krävs av Siemens för att kunna implementera det här och utveckla idén?
- Det som Siemens behöver göra är att se över sina behov, genom att ta fram en krav

specifikation över vilka egenskapare de vill ha i systemet, var de olika systemen skall
användas i processen samt vilken säkerhetsnivå som skall finnas i koordinatsystem-
et för transportsystemet.
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Vi har arbetat med värdeflödeskartläggning och kommit fram till ett önskvärt framtida tillstånd.
- Det är precis det tillvägagångssättet som ELSE tycker att man skall utgå ifrån vid

utveckling av transportsystemet och lagringssystemet, fokusera på processerna.

- Tanken med att ha ett webbaserat gränssnitt för att skapa en förenklad bild över
SAP är en god idé. För enkelhet är inte SAP starkaste sida. Men gränssnittet
behöver inte vara webbaserat för att föra över informationen, gränssnittet skall
enbart finnas till för att visa informationen. Så om gränssnittet skall utvecklas till att
bli webbaserat eller som applikation till mobilen beror främst på vad som passar på
arbetsstationen. SAP jobbar hela tiden i bakgrunden av gränssnittet.

- Det viktigaste som ni behöver tänka på vid val av gränssnitt är att komma fram till
vilken typ av informationen som skall finnas i gränssnittet och vilket typ av arbete
som gränssnittet skall arbeta med. Det vill säga kommer operatören att behöva en
stor eller liten skärm för att kunna utföra sitt arbete.

- På Junkyard i Trollhättan använder det sig av Ipads som truckterminaler.

Beskrivning av visionen av vårt projekt i uppstarten, 3D visualisering.
- Det låter lite som SAAB i Linköping, där ritningarna länkas in från CAD systemet

in till deras affärssystem och sedan ner till operationssteg. Detta ger dem
möjligheten att kunna titta på ritningar i 3D. Nackdelen för med detta är att varje
operatörs dator behöver var relativt kraftfull.

Skulle ni kunna berätta för oss hur ett MES system fungerar?
- MES står för Manufactory Execution System och hanterar alla processteg i

fabriken. Om man skalar bort allt som har att göra med beställningar och ekonomi i
fabriken så får du kvar det området som MES arbetar med. de områden som MES
arbetar inom blir då styrandet, planering, utförande och utveckling av
produktionen. Sen finns det något som heter MIS, vilket används på ARLA. Vilket
är Manufactory Information System som hanterar informationsflöde i fabriken.

Var kommer PLM in i fabriken?

-
- Den har ingen direkt funktion i själva tillverkningen utan ligger utanför hela

systemet.

Kommer transportsystemet att lägga sig under WMS i pyramiden?
- Transportsystemet kommer att lägga sig direkt under WMS systemet vilket pratar

med SAP.

ERP

TS

WMS

PLM
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Krävs det att Siemens har WMS för att transportsystemet skall fungera?
- Det beror på hur man väljer att implementera transportsystemet. Idag finns det

redan en koppling mellan WMS och SAP. Det är en ren teknisk fråga om företaget
väljer att lägga in transportsystemet på de befintliga systemen eller om de har andra
önskemål.

Vår tanke på hur systemet för papperslös verkstad skulle se är att SAP enbart lagerföra färdiga detaljer
medan WMS systemet hanterar detaljer i PIA, därefter jobbar transportsystemet mot WMS.

- Det är så ELSE diskuterar om med Siemens i Finspång . Det vill säga att låta SAP
hanterar lagerföring av färdiga produkter, sedan överlåta lagerföringen av PIA till
WMS där transporter skapas med hjälp av ett transportsystem. I WMS:en skall även
ett koordinatsystem finnas för att kunna lokalisera detaljerna efter varje
operationssteg.

- Ett steg som behövs innan ELSE kan utveckla systemet är att berörda avdelningar
sätter sig tillsammans och lägger fram de behov som finns i avdelningarna vid
införandet av papperslös verkstad.

- Det finns inga begränsningar för vad ELSE kan göra, det är mer en ekonomisk
fråga.

- En fördel med att införa ett koordinatsystem är att de ger möjligheten att samla in
information över transportsystemet, vilket sedan går att analysera.

Går det att lägga in krav på ifyllnad av information i transaktionerna av varje operationssteg i SAP?
- Det är fullt möjligt att lägga upp krav i ett gränssnitt för att försäkra sig om att all

information är ifylld.

- ELSE har även samarbetat med Volvo där man utvecklat system som mäter av
olika parametrar från maskiner. Informationen är sedan kopplat till detaljen som
vid godkända parametrar fås föras vidare i produktionen. Här kan även
informationen sparas för att öka spårbarheten i produktionen.

- Även om produktionssystemet kan hantera mer information än SAP, så går det att
spara informationen och sedan föra in det i efterhand.
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B. Värdeflödesanalys sammanställning för nuvarande tillstånd
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C. Värdeflödesanalys sammanställning för framtid tillstånd
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D. Värdeflödesanalys av planeringsavdelning
Nuvarande tillstånd

Framtida tillstånd
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E. Värdeflödesanalys av produktionsgrupp lasermaskin
Nuvarande tillstånd

Framtida tillstånd
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F. Värdeflödesanalys av nuvarande tillstånd för godsavdelning
Nuvarande tillstånd
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G. Värdeflödesanalys av framtida tillstånd för godsavdelning
Framtida tillstånd
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H. Värdeflödesanalys av produktionsgruppen manuell svetsning
Nuvarande tillstånd

Framtida tillstånd


