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Miks me tootmist planeerime?

Tahame, et õiged tooted 
saaks valmis lubatud ajaks

Tahame olla kindlad, et 
tootmiseks vajalikud materjalid 
ja ressursid on saadaval

Tahame, et tootmisprotsess oleks 
kulusäästlik ja võimalikult suure 
läbilaskevõimega
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Miks see siis nii keeruline on?

Meil ei ole õigeid andmeid või saame need liiga hilja

• Müügiprognoos on vale ja muutub alatasa;

• Lubatud tarneajad on lühemad, kui on võimalik toota;

• Ostutarnete hilinemisest ei teata ette;

• Tellimusi muudetakse liiga hilja;

• Tellimusi võetakse viimasel hetkel vahele;

• Info liigub aeglaselt või haihtub;

• Vigased andmed (kuupäevad, kogused, BOM, tööajad, materjalikulu, MIN/MAX jms);

• Puudulikud andmed (muudetud/tühistatud tellimused, töö tagasiside puudu, laokanded 

tegemata, tööaeg registreerimata, seadistusajad arvestamata jms);
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Miks see siis nii keeruline on?

Meil ei ole kokku lepitud planeerimise reegleid

• Eri osakondade eesmärgid ja motivatsioon on erinevad;

• Optimeerimise prioriteedid on määramata (tähtaeg, kulusäästlikkus, klient, toode vms);

• Kliendid, tellimused on klassifitseerimata ja prioritiseerimata;

• Ootamatute plaanimuudatuste mõju ja hind on teadmata;

• Kas planeeritakse piiratud või piiramatu ressursi tingimustes?

• Kes tohib tootmisplaani muuta?
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Miks see siis nii keeruline on?

Tarkvara ei toeta tootmise planeerimist

• Planeerimistarkvara puudub (tehakse käsitsi või Excelis);

• Olemasolev majandustarkvara ei toeta planeerimist või teeb seda puudulikult (seos materjalidega);

• Plaanist puudub visuaalne ülevaade;

• Planeerimislahendus on puudulikult juurutatud (seotud reeglite puudumisega, puudub liidestatus);

• Planeerimislahendust ei osata kasutada;
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Digidiagnostika annab vastuseid

Kuidas vigu vältida? Millest alustada?
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Digidiagnostika teenus „i-Ettevõte“ 

Analüüsime ettevõtte vajadusi

Viime läbi digitaalsete võimaluste 

analüüsi, tuvastame probleemkohad 

ning hindame, kuivõrd on olemas seni 

kasutamata võimalusi.

Pakume lahendusi

Tuvastatud probleemide põhjuste 

likvideerimiseks pakume välja 

lahendused. Loome äristrateegiaga 

kooskõlas oleva digitaalse arengu 

visiooni ja tegevuskava.

Aitame plaani ellu viia

Mõlemapoolselt pühendunult ja 

eesmärgipäraselt juhitud koostöö 

käigus viime digitaalse äriarengu 

kava samm-sammult ellu
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VÄÄRTUSE 

LOOMINE 

KLIENDILE

SISEMISE 

EFEKTIIVSUSE

KASV

KÄIVE KASUM

Võimendab 

konkurentsieelist

Vähendab tööjõu 

puuduse mõju

DIGITALISEERIMISE 

MÕJU
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Digidiagnostika teenus „i-Ettevõte“ 
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Digidiagnostika teenus „i-Ettevõte“ 
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Lahendused tootmise planeerimiseks
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Lihtne ja kiire lahendus
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Põhjalik lahendus

Kas materjal on olemas?
Millal peaks saabuma?

Millal on tootmise 
tähtaeg?

Millal ja mis järjekorras 
peab tootmise 

operatsioone teostama?

Kuidas jagunevad 
ressursid?
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Põhjalik lahendus

Kulusäästlik 
operatsioonide 
planeerimine

Erinevad prioriteedid -
erinevad 

stsenaariumid

Faktide põhinevad 
lubadused 

(Capable to Promise)
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Digidiagnostika

Sobiliku lahenduse selgitab välja
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Digidiagnostika teenus „i-Ettevõte“ 

i-Ettevõtte analüüsiprojekti läbiviimiseks 

on võimalik taotleda 70% 

(5000 kuni 15000 EUR)

EAS toetust

„Tööstuse digitaliseerimise ja 

automatiseerimise toetus“

https://www.eas.ee/teenus/digidiagnostika/ www.i-ettevõte.ee

Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast !

https://www.eas.ee/teenus/digidiagnostika/
http://www.i-ettevõte.ee/

