
Lantek Manager to system nadzorujący wszystkie 
procesy produkcyjne, od uruchomienia zlecenia, aż 
do wytworzenia produktu końcowego.

Lantek Manager zaprojektowano dla firm 
zainteresowanych kompletnym i konkurencyjnym 
rozwiązaniem, optymalizującym procesy produkcji 
i w pełni zintegrowanym z systemem CAD/CAM, 
pozwalającym kontrolować status operacji produkcyjnych 
w dowolnym momencie.

Znać, w dowolnym momencie, bieżący status produkcji  
każdego elementu oraz zamówienia produkcyjnego. 
Mieć możliwość podglądu zleceń z uwzględnieniem 
takich informacji jak: data dostawy, klient, zamówienie 
sprzedaży, maszyna, materiał i grubość.

Kontrola procesu produkcji
W celu nadzorowania zleceń produkcyjnych, system 
dostarcza zaawansowaną możliwość sortowania 
elementów w zależności od następujących kryteriów: 
maszyna, materiał, grubość, data dostawy, zamówienie 
sprzedaży, klient, itd.

Użytkownik, w dowolnym momencie,  może sprawdzić 
status wytwarzanego produktu: do zaplanowania, w 
zleceniu, na nestingu, w trakcie produkcji, zakończony. 
Przejrzystość i graficzna wizualizacja pozwalają w 
inuticyjny sposób zarządzać i śledzić zmiany na 
produkcji. 

Optymal izacja czasów
i kosztów
W zależności od obciążenia centrów roboczych można 
optymalizować uruchamiane zleceń produkcyjnych 
oraz zleceń CAD/CAM.

System bierze pod uwagę zlecenia pochodzące z 
systemu zarządzania lub geometrie importowane z 
plików DWG, DXF, itd.
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Zarządzanie warsztatem
Lantek Manager pozwala nadzorować efektywność 
pracy, ukończone operacje produkcyjne i optymalizację 
zasobów: centra robocze oraz pracowników.

Bezpośrednio z biura można dokonywać rezerwacji 
metariału lub nadawać priorytety poszczególnym 
zleceniom. 

Analiza i dane historyczne 
produkcji
Lantek Manager pozwala porównywać koszty 
szacunkowe z kosztami rzeczywistymi dla 
wskazanych zleceń produkcyjnych. Zapewnia 
również szczegółowe dane dla tych zleceń, jak 
również produktów  z nimi powiązanych.

Lantek Manager to wydajne narzędzie dla firm, 
które chcą osiągnąć konkurencyjne ceny i poznać 
rzeczywiste koszty wraz z ich możliwymi zmianami dla 
każdego z produktów.

W celu analizy produkcji, system dostarcza 
szczegółowe dane na temat zleceń produkcyjnych, 
poniesionych kosztów, efektywności produkcji, itd.

Zawiera również zaawansowane zarządzanie historią 
poziomu produkcji.

Lantek Manager  umożliwia połączenie z warsztatem 
(halą produkcyjną), rejestrując czas rzeczywisty 
oraz zużycie materiału dla poszczególnych zleceń
i procesów produkcyjnych.

“Lantek Manager ułatwia
 i przyśpiesza wszystkie 

procesy produkcyjne 
oraz optymalizuje koszty 

i terminy dostaw”

Główne cechy Lantek Manager:

 Zarządzanie warsztatem• 

 Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym• 

 • Optymalizacja czasów i kosztów

 • Konkurenycjność
 • Analiza i dane historyczne produkcji


