
ระบบจัดการการผลิตแบบลีน
นําเสนอระบบวางแผนการผลิตที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดในญ่ีปุน

 ไดทําการติดต้ังระบบวางแผนการผลิตความเร็วสูงไปมากกวา 1,700 แหง
ทั่วโลกและมีสวนแบงทางการตลาดถึง 52.4 เปอรเซ็นตในประเทศญ่ีปุน

การผลิตแบบลีนคือการผลิตที่ใชเทคนิคการควบคุมการผลิตเพื่อลดของเสียที่เกิดจากการผลิต Asprova 
APS เปนระบบที่จัดการการผลิตแบบลีนที่มีเครื่องมือระดับโลกที่ใชในการวางแผนการผลิตเพื่อเพ่ิมอํานาจ
ในการตัดสินใจใหแกผูตัดสินใจดวยขอมูลที่ถูกตองทันสมัยเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตของตนเอง 
เปนซอฟตแวรที่วางแผนการผลิตที่ชวยใหผูประกอบการสามารถมองเห็นเงื่อนไขของโรงงานและตัดสินใจ
ไดอยางถูกตองทันการ

APS (Advanced Planning and Scheduling) ที่มาพรอมกับการสนับสนุนงานทางดานเครือขาย



SAP AG
Microsoft Corporation

IBM Corporation
ORACLE Corporation

IFS Corporation

Asprova APS สามารถเช่ือมตอเขากับระบบ ERPs ขางตน และแพ็คเกจระบบการควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการผลิตขางตนได โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากบริษัทนั้นๆ

โลโกและเคร่ืองหมายการคาขางตนเปนทรัพยสินที่ไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์แลวของเจาของทุกราย

ระบบ ERP ท่ีสามารถเช่ือมตอได, แพ็คเกจระบบการควบคุมการผลิต

บริษัทช้ันนําท่ีใช Asprova

ตัวอยางความสําเร็จเหนือความคาดหมายหลังจากการติดต้ัง 
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
กอนนํา Asprova ไปใช เรามีคะแนนตํ่าสุดในเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะของลูกคารายสําคัญ แตปจจุบันเราอยูใน
ตําแหนงผูนําอยางงายดาย

การผลิตกระดาษ
เราสามารถลดชั่วโมงการทํางานลวงเวลาไดกวา 40 ช่ัวโมงที่ทีมวางแผนไดใชในการวางแผนการผลิตของเดือนถัดไป 

อุตสาหกรรมฟอกยอม
เรามียอดขายที่เพิ่มข้ึนสูงมากหลังจากนํา Asprova มาใชงาน

โรงงานผลิตทอรถยนต
เราสามารถลดสินคาคงคลังไดมูลคากวา 30 เปอรเซ็นต
ทามกลางความกดดันดานราคา เราสามารถลดจุดคุมทุนลงไดเกือบ 35 เปอรเซ็นต

ในหนงัสือเลมนี ้ ทากาฮาชิ ซ่ึงเปน
ผูกอตัง้ Asprova ไดนาํเสนอความรู
เก่ียวกับการกําหนดตารางงานใน
การผลิตที่เขาไดรับจากระยะเวลา 
16 ปทีผ่านมาดวยการสรางและการ
นําโปรแกรมกําหนดตารางงานมา
ใชในสถานท่ีตางๆ กวา 1,400 แหง

การจัดการปญหาท่ีระบบ MES หรือระบบควบคุมการผลิตไมสามารถจัดการได
• ไมสามารถวางแผนสําหรับอนาคตได
• ฉันสามารถแทรกคําส่ังเรงดวนเขาไปใน
แผนการผลิตไดหรือไม?

• กําลังการผลิตมีมากเกินความจําเปนหรือไม?
• ฉันมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม?
• ฉันควรส่ังวัตถุดิบเทาใด?
• เวลาในการผลิตที่แทจริงคือเทาใด?

• วางแผนการผลิตดวยความเร็วสูงมาก
• แสดงแผนการผลิตกราฟก
• แสดงผลเมื่อครบกําหนดเวลา
• ลดระยะเวลาในการวางแผนและ
การผลิต

• ลดจํานวนสินคาคงคลัง

 
จัดการปญหาท้ังหมดน้ีได!



ขัน้ตอนการพัฒนาระบบ Asprova
คําอธิบายและจุดประสงค ระบบสนับสนุน
เขาใจสถานะปจจุบันและเปาหมายในการผลิต
สรางแผนงานวิเคราะหการเพ่ิมกําไรจากผลวิเคราะหสถานการณปจจุบันและมูลคาเปาหมายที่ตองบรรลุผลใหเสร็จสมบูรณ ตั้งเปาหมายไวคร่ึงหนึ่งระหวาง
สถานการณที่คาดคิดและความเปนจริง เน่ืองจากการเพ่ิมหรือการเปล่ียนเปาหมายระหวางกลางโครงการอาจเปนการสรางความสับสนได ควรแนใจวาไดตั้ง
เปาหมายไวชัดเจนตั้งแตแรกเร่ิม และไมควรเปล่ียนแปลงจนกวาโครงการจะเสร็จสิ้น

[ไมเสียคาใชจาย]
Profit Increase Diagnosis Sheet

สราง Prototype และวิเคราะหขอมูลจากระบบการผลิตจริง
ติดตั้ง Asprova เวอรช่ันทดลองใชฟรีลงบนคอมพิวเตอร ทําตามคําอธิบายในคูมือเบื้องตนขณะฝกใชงาน Asprova ดวยขอมูลที่เหมือนกัน สรางตนแบบโดย
ปอนขอมูลจากโรงงานของผูใช ประเมินตนแบบ ตรวจสอบขนาดของระบบใหมและความจําเปนในการพัฒนาโปรแกรมการทํางานพวงตอหรือตอประสานกับ
ระบบท่ีใชงานอยู และแยกพ้ืนที่ที่มีปญหาตามประเภทดังตอไปนี้: 
ก: ปญหาท่ีแกไขไดดวยคุณสมบัติท่ัวไปของ Asprova
ข: ปญหาท่ีแกไขไดดวยการปรับระเบียบการทํางานของผูใช 
ค: ปญหาท่ีแกไขไดดวยการพัฒนาโปรแกรมพวงตอหรือปล๊ักอิน
กอนการตัดสินใจใชงาน Asprova อยางเปนทางการ ควรแนใจวาไดสรางตนแบบและไดทดสอบตนแบบดังกลาวโดยละเอียดแลวเพ่ือใหแนใจวาโครงการ 
Asprova ของทานจะประสบผลสําเร็จ

[ไมเสียคาใชจาย]
Asprova เวอรชัน่ทดลองใชฟรี 
หลกัสูตรเรียนทางอินเตอรเน็ต 
คูมอืเบ้ืองตน 
การสัมมนาผานเว็บ
สัมมนาเบือ้งตน
[เสียคาใชจาย]
สัมมนาฝกอบรมท่ีเก่ียวของโดยตรง 
ชดุสําหรับเชา
การสนับสนนุการพัฒนาตนแบบ

ลงนามในสัญญาและรวบรวมทีมงานของโครงการ
ลงนามในสัญญาเกี่ยวกับใบอนุญาตของ Asprova การพัฒนาโปรแกรม และการใหคําปรึกษา เร่ิมตนโครงการเพ่ิมกําไรโดยรวบรวมทีมงานโครงการอยางเปน
ทางการซ่ึงลงนามรับรองโดยบริษัท โดยปกติแลวทีมงานโครงการจะประกอบดวยบุคคลตั้งแตสามคนขึ้นไป ไดแก ผูนําโครงการหน่ึงคน บุคคลที่เก่ียวของกับ
การวางแผนการผลิตหนึ่งคนข้ึนไป และบุคคลที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการระบบหน่ึงคนข้ึนไป

[เสียคาใชจาย]
ขอตกลงในใบอนุญาต

เตรียมขอมูลและพัฒนาโปรแกรมเสริม
เตรียมขอมลูสาํหรับการใชงานจรงิ การเตรียมขอมลูหลกัท่ีจาํเปนนัน้ถือเปนงานหนกั โดยทัว่ไปแลวควรใชเวลาประมาณหน่ึงเดือนหรือมากกวาน้ันในการเตรียมขอมลู
โดยมบีคุลากรหนึง่คนทีใ่ชเวลาทํางานทัง้หมดในการเตรยีมขอมลู ควรแนใจวาไดเตรียมการเพ่ือใหบคุลากรทีรั่บผดิชอบในการเตรยีมขอมลูมเีวลาเพียงพอสาํหรับทาํ
หนาทีด่งักลาว บางครัง้การเตรียมขอมลูอาจยดืเวลาออกไปยาวนานเนือ่งจากความยากในการเตรียมขอมลูจาํนวนมากทีม่คีวามถูกตองแมนยาํสูง ในกรณีดงักลาว 
ขอแนะนําใหเร่ิมตนเตรียมขอมลูทีม่รีะดับความถูกตองแมนยาํระดับหนึง่แลวจงึคอยๆ ปรับปรุงความถูกตองแมนยาํของขอมลูเมือ่มกีารดําเนินการตอไป
โดยสวนใหญแลว Asprova จะประสานกับระบบท่ีใชงานอยู การพัฒนาสวนตอประสานกับระบบท่ีใชงานอยูจะชวยใหวงจรในการวางแผนดําเนินตอไปอยาง
ไมติดขัด นอกจากการขอความชวยเหลือจากทางเราแลว ผูใชสามารถพัฒนาโปรแกรมพวงตอที่รวมถึงสวนตอประสานกับระบบท่ีใชงานอยูไดดวยตนเองโดยใช
เคร่ืองมอืตางๆ เชน Microsoft Access และ Visual Basic

[เสียคาใชจาย] 
การใหคําปรึกษา

เริ่มตนการดําเนินการทดสอบ
รวมคูมือการใชงานซ่ึงไดอธิบายถึงระเบียบการใหมสําหรับการกําหนดข้ันตอนการทํางาน ใชการรวบรวมขอมูลผลตางๆ และประมวลผลคําส่ังไวดวยกันโดยใช 
Asprova โครงการของ Asprova จะเก่ียวของกับการปรับวิธกีารทํางานใหม ผูใชจะนําวิธกีารใหมในการกําหนดข้ันตอนการทํางานและการรวบรวมขอมลูผลของ
การผลิตมาใช กอนเร่ิมตนดาํเนินการทดสอบ ควรประชุมแนะนาํอธบิายถึงจดุประสงคของระเบียบการทํางานและวิธกีารใชงานใหประสบผลสําเร็จ เร่ิมตนการดําเนิน
การทดสอบ โดยปกติแลวการดําเนินการทดสอบจะใชเวลาหน่ึงถึงสองเดอืน เมือ่การดําเนินการทดสอบเสร็จสิน้ ผูใชสามารถเปล่ียนเปนการทํางานจรงิได

การบํารุงรักษารายป
รายการท่ีผลติและเคร่ืองมอืทีใ่ชในการผลิตจะเปลีย่นตามเวลา เพ่ือใหผูใชสามารถใช Asprova ไดยาวนาน ขอแนะนําใหผูใชลงนามในสญัญาการบาํรุงรักษาเพ่ือการ
บาํรุงรักษาและการอัพเดตซอฟตแวรทีจ่าํเปน

[เสียคาใชจาย]
ขอตกลงการบํารุงรกัษารายป

บันทึกแทร็กที่ผานการทดสอบในหลายอุตสาหกรรม
จากประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิตกวา 18 ป Asprova Corporation ไดใช Asprova ซ่ึงเปนระบบการกําหนดตารางงานในการผลิตในโรงงาน
กวา 1,700 แหงทั่วโลก Asprova ไดรับการยอมรับอยางมากทั้งจากอุตสาหกรรมกรรมวิธีและแยกสวน
ไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส แอลอดี ีตวัเช่ือมตอ หางปลาทรงญ่ีปุน ไมโครโพรเซสเซอร แผนวงจรพิมพ แผนซิลคิอน กรอบเคร่ืองปรบัอากาศ (แมพิมพพลาสตกิ) ลาํโพง เซรามิก นาฬกา อปุกรณ

ก่ึงตวันํา ตวัโครง ซีดรีอม หนวยขับซีดอีาร / ดวีีด ี/ ซีดรีอม สายไฟ แอลซีด ีแมพิมพตะก่ัว โฟโตมาสค สายเคเบิล WF เตารับ โทรศัพทมอืถือ ตวัเช่ือมตอสาํหรับโทรศัพท
มอืถอื ชุดวงจรรวม ตวัเก็บประจุชนิดอะลมูนิมัอเิล็กโตรไลติก สารไวแสง โมดลู TFT แหวนลูกสูบ เข็ม สายเปยโน หวัเข็มเครือ่งพมิพ อปุกรณวัดในยานยนต แผนโฟโต
อเิล็กทริก กลองดจิติอล ระบบนําทางรถยนต ตูเย็น โคมไฟและอปุกรณแสงสวาง เซนเซอร อปุกรณควบคุมสญัญาณ โมดลูแบตเตอรีพ่ลงังานแสงอาทติย จอแสดงผล
แบบฟลูออเรสเซนตในสุญญากาศ แบตเตอร่ี ตวัเช่ือมตอแบบหลายขัว้ สายสงกําลงั เมนเฟรมคอมพวิเตอร อปุกรณเคร่ืองฉาย อปุกรณส่ือสญัญาณควอตซ คอมพวิเตอร
ตัง้โตะ คารบอนอเิล็กโทรด เคร่ืองฉาย เคร่ืองพมิพ ปลัก๊จายไฟ อปุกรณควบคุมชิน้สวนท่ีมคีวามรอน แผนเซลลแสงอาทิตย เคร่ืองมอือเิล็กทรอนิกสทางการแพทย การด
เอสด ี เคร่ืองเลนส่ือพอรทลั ตวัเช่ือมตอ เคร่ืองอานบารโคด เคร่ืองมอือเิล็กทรอนิกส ผลติภณัฑโปรออดโิอ ออพตคิอลไดรฟ อเิล็กทรอนิกสยานยนต ช้ินสวนโพลีเมอร 
หมอแปลงตวัตานทาน เคร่ืองโอเอ เคร่ืองเอว ีอปุกรณการส่ือสาร สายนําทีใ่ชในการส่ือสาร...

อุตสาหกรรมยานยนต ช้ินสวนเคร่ืองยนต ประตู โครงรถยนต ช้ินสวนดานใน (แมพิมพพลาสตกิ) แมพิมพโลหะ อปุกรณปองกันการส่ันสะเทือน การตรวจสอบยานพาหนะ ทอ หลอด เคร่ืองยนต 
ปนจัน่ ยาง ช้ินสวนอากาศยาน ตวัถังสําหรับทดสอบ ช้ินสวนเบรค สายทนแรงสูง สวนประกอบของท่ีนัง่ เชือกสายไฟ ชุดเกียร แกนหมุน เพลา กรอบ อปุกรณควบคุมทีม่ี
สาย รถจักรยานยนต รถจักรยาน ตูรถไฟ ช้ินสวนเรือดานนอก อปุกรณกันสัน่สะเทือนสาํหรับยานยนต ยางรถยนต ปนจัน่เคล่ือนที่ ่เตาเสียบเซรามิก หลงัคากันแดดรถยนต 
เคร่ืองยนตดเีซลเรือเดนิทะเล...

อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล

เคร่ืองทอผา เคร่ืองใชไฟฟาในครัว เคร่ืองจกัรกลเชิงเกษตรกรรม เคร่ืองจกัรกลเชิงอตุสาหกรรม ทศันปูกรณ  โคมไฟและอปุกรณแสงสวาง เคร่ืองปรบัอากาศ เคร่ืองทาํ
ความรอน ช้ินสวนพลาสติกสําหรับอปุกรณสํานกังาน คอมพวิเตอรควบคุม อปุกรณขนถายวัสด ุอปุกรณสงผานพลงังาน เคร่ืองมอืขนาดเลก็ท่ีทาํงานดวยมอื เคร่ืองยนต
แบบสันดาปภายใน ระบบการใชเคร่ืองมอืขณะกําลงัทาํงาน อปุกรณตรวจสอบแผนเวเฟอรดวยสายตา เคร่ืองหมนุเหว่ียง จกัรเย็บผา อปุกรณรอบชบุ รถถัง ถังนํา้ เคร่ือง
กังหนั คอนเดนเซอร เคร่ืองจกัรจําลอง ปมสญุญากาศ อปุกรณวัดแผนเวเฟอร เคร่ืองผลติอาหาร อปุกรณอาํนวยความสะดวกท่ีใชไฟฟา เคร่ืองมอืทีใ่ชนํา้และกาซ เคร่ือง
จายนํา้ เคร่ืองเช่ือมไฟฟา โคมไฟและอุปกรณแสงสวางบนเวที ช้ินสวนของจกัรเย็บผา ปม เคร่ืองมอืวเิคราะหแบบอลัตราโซนิค เคร่ืองกลึงระบบคอมพวิเตอร เคร่ืองสงผาน
ดวยหุนยนต อปุกรณนวิเคลียร สวนท่ีเปนผลกึ ทอยาง อปุกรณสัญญาณเตอืนอคัคภียั มอเตอรอตุสาหกรรม แบร่ิงของเคร่ืองยนต อปุกรณนาํแนวท่ีมคีวามแมนยาํ เคร่ือง
ตตีราอตัโนมตั ิโรงผลิตนํา้จดืจากนํา้ทะเล...

อุตสาหกรรมโลหะ สวานไฟฟา สกรู ปนใหญ สายไฟ อปุกรณทีใ่ชเก่ียวกับนํา้ ราวกันตก ทอ สายไฟโลหะเหล็กกลา ช้ินสวนเหล็กแผน ร้ัว ช้ินสวนสะพานโลหะ ใบมดี กานสบู นอ็ต ผลติภณัฑโลหะ
มคีาเชิงอตุสาหกรรม อลัลอยดทีด่งึข้ึนรูป อะลมูนิมัสาํหรับกระปองเคร่ืองดืม่ ใบมดีสาํหรับเคร่ืองตดั เกียร สปริงโลหะ ช้ินสวนอปุกรณนบัเวลา เกียรทีม่คีวามแมนยาํ แผนเปลว
อะลมูเินียม ทองแดงแผน แผนเหล็กในเรือ ผลติภณัฑทองแดงดงึข้ึนรูป ผลติภณัฑเหล็กกลาชนิดพเิศษ จดุปลายสดุของเคร่ืองตดั บรรจุภณัฑนํา้มนัหลอลืน่ กระปองเคร่ืองดืม่ 
แมเหล็ก ทอไรตะเข็บ ปมขนาดใหญ ปมอตุสาหกรรม ขอตอตรง แผนเหล็กหุมตกแตง เฟองสงกําลงั เสนโลหะชนิดตรง ช้ินสวนเหล็กกลาสําหรับโรงไฟฟา...

อุตสาหกรรมอโลหะ ลกูลอย บรรจุภณัฑ ส่ิงทอ กระดาษ บลอ็กขนสงสินคา ฟลมกลองถายรูป ผลติภณัฑจากยาง เรซินเอบเีอส เรซินสงัเคราะห หมกึยูวี หมกึกราวัวร การพิมพวัสุดหอหุม สาร
ขัดทีเ่คลอืบแลว ทอเรซิน วัสดเุคลอืบ วัสดทุางทนัตกรรม แผนฟลม ฐานเซรามิกสําหรับช้ินสวนอเิล็กทรอนิกส กระเบ้ือง อฐิทนไฟ เซรามิกสมัยใหม สารเรงปฏกิิริยา ดนิเย่ือ
กระดาษ สลกัภัณฑ กระจกสําหรับจอแสดงผลแบบแอลอดี ีกาว เทปสําหรับบรรจุ กระดาษไขสําหรับผมปลอม เรซินทีท่าํใหไวตอการกระตุน เรซินธรรมชาติ วัสดเุคร่ืองสาํอาง 
ผงอนนิทรยี เลนสสําหรับกลองจลุทรรศน ผาไมทอ แผนเปลวอะลูมเินียม หนงัสังเคราะห กระปองอะลมูเินียม แมพิมพเรซิน แผนเวเฟอรซิลคิอน อปุกรณกันร่ัวในยานยนต 
สายนาฬกา วัสดยุาง (ยางสังเคราะห) ผลติภณัฑกาวหนืด หวงยาง ผา ส่ิงทอ ปาย ฉลากฟลมหด วัสดอุดุรอยพบั สไตรีนเรซิน ...

อุตสาหกรรมสินคา
อุปโภคบริโภค

ถ่ัวเหลืองหมกั ผงซักฟอก แปง ถุงพลาสตกิ ภาชนะบรรจุอาหาร โมเดลพลาสตกิ สินคาสํานกังาน รอกเบ็ด อาหารคํา่ทีอุ่นไมโครเวฟ กระบวนการผลิตไม ถุงเทา กระปอง 
เคร่ืองสาํอาง ตรายาง ปากกาลูกล่ืน แชมพู กระเปาช็อปปง กระดาษแข็ง ผลติภณัฑตกแตงนอกบาน นํา้ดืม่ ชุดทางเขา ชุดเก็บของใตพ้ืน ช้ินสวนอปุกรณตดิตัง้ รองเทา 
ช้ินสวนของเลน สรอยคอ ถุงนอง เฟอรนเิจอรและอุปกรณตดิตัง้สํานกังาน เมลด็กาแฟ ปาย ซองจดหมาย เคร่ืองเขียน ลกูกวาด หมากฝร่ัง เคร่ืองปรงุรส เฟอรนเิจอรเหล็ก 
ตลบัหมกึ มาน ถาดอาหาร เลนส กระดาษเขียน นํา้ยาทาํความสะอาดในอตุสาหกรรมและในสํานกังาน เทป หนากาก รูปหลอ...

อุตสาหกรรมการแพทย ผลติภณัฑทางการแพทย ยาทดสอบ อปุกรณทางการแพทย สารท่ีใชเปนตวักระทําปฏกิิริยาในการทดสอบทางหองปฏบิตักิาร แปงแกรนนูล ยาเมด็ กลองเอนโดสโคป วัสดุ
ทางทนัตกรรม ยาทดสอบเชงิคลนีกิ สารเคมี อาหารวาง แฮม ยาสามญั...

อุตสาหกรรมเคมี กาว พลาสตกิ แอสฟลต ซิลคิอน นํา้มนัเคร่ืองยนต โพลีเอทลีนี โพลีโพไพลีน วัสดหุลอ ยาง ผลติภณัฑเคมฟีลอูอรนี โพลีไวนิลคลอไรด กาวโพลีไวนิลคลอไรด ผลติภณัฑสี
พลาสตกิ ผลติภณัฑแตงหนา สสารเคมี แทงเช้ือเพลงินวิเคลียร (เช้ือเพลงิ)...



การติดตอกับผูใชที่มีความยืดหยุน
แผนภูมิมาตรฐานสําหรับแสดงแผนการผลิต
ที่หลากหลายและงายตอการใชงาน!

การแกไขที่มีประสิทธิภาพของขอมูลหลัก และการแกไขขั้นตอนกระบวนการแบบกราฟก

 สามารถปรับเปล่ียนเมนูและปุมเครื่องมือไดตามตองการ
1  แผนภูมิแกนตแสดงทรัพยากร

2  ตัวแกไขขอมูลหลักแบบบูรณาการ (รูปแบบสเปรดชีต) 2  ตัวแกไขขอมูลหลักแบบบูรณาการ (รูปแบบกราฟก)

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]
 ปญหา (การนําสงลาชา ฯลฯ) ถูกแสดงแบบกราฟกอยางชัดเจน
 แสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการและคําส่ังตางๆ อยางชัดเจน
 สามารถเลือกปรับกราฟไดตามดุลยพินิจของผูใชงาน (สี ขอความที่ใหแสดง ขอความแสดงเคล็ดลับของขอมูล ฯลฯ)
1. สามารถสรางและตรวจสอบแผนงานไดลวงหนาเปนเวลาหลายเดือน
2. แสดงการไหลออกและการไหลเขาของสินคาคงเหลือ / แผนงานของวัตถุดิบ / คําส่ังที่เขามา / การทําสัญญา

รับเหมา สามารถแสดงไดอยางตอเนื่อง
3. การเล่ือนเฉพาะรายจะเปล่ียนทุกทรัพยากร
4. สามารถกรอกและดูผลลัพธการผลิตไดทันที
5. ความเปนไปไดในการกรองตามกระบวนการ / ทรัพยากรท่ีจําเพาะ
6. สามารถลดแกนเวลาใหส้ันลงเปนเวลาท่ีตองการได (วันตามปฏิทิน / ช่ัวโมงการทํางาน)
7. สามารถยืนยันจํานวนคนงานที่ตองการได
8. ขยายเพ่ือดูรายละเอียดกระบวนการเฉพาะราย
9. เคล่ือนยายการดําเนินงานที่กําหนดผานเมาสหรือแปนพิมพ (ยกเลิก ทําซ้ํา เทาที่ทําได) 
10. ฟงกชันของเคร่ืองพิมพ
11. สามารถขามไปยังขอมูลหลักและแผนภูมิที่สัมพันธกัน
12. การแสดงผลดวยความเร็วสูง

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก: รูปแบบสเปรดชีต]
1. แสดงเปนสเปรดชีตดวยคุณลักษณะการควบคุมและการแกไขเหมือนกับ

เอ็กเซล
2. การใชคลิปบอรดที่สามารถคัดลอกและวางในเอ็กเซลได
3. มีคุณลักษณะ เชน คนหา แทนที่ ใสขอมูลอัตโนมัติ ยกเลิก ทําซ้ํา
4. ความสามารถในการตรวจสอบขอผิดพลาด 

(สีของเซลลจะเปล่ียนไปเมื่อกรอกคาไมถูกตอง)
[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก: รูปแบบกราฟก]
1. จะแสดงขอมูลหลักเปนกราฟก
2. บันทึกขอมูลหลักอันใหมและตรวจสอบข้ันตอนของกระบวนการ

 มีประเภทของกราฟและแผนภูมิเพ่ือตรวจสอบการวางแผนในมุมมองที่หลากหลาย 

 บํารุงรักษางายแมวาจะมีขอมูลจํานวนมาก 

3  กราฟแสดงปริมาณภาระงานของทรัพยากร

7  ตารางท้ังหมด

4  กราฟแสดงสินคาคงคลัง

5  แผนภูมิแกนตแสดงคําส่ัง

6  แผนภูมิท่ีกําหนดเอง

แสดงปริมาณภาระงานสําหรับทุก
ทรัพยากร สามารถขยายเน้ือหาของ
ภาระงานและยืนยันไดวาภาระงานใด
ที่ถูกสรางจากคําส่ังไหน นอกจากนี้
ยังสามารถสงข อมูลกราฟแสดง
ปริมาณภาระงานออกมาได

แสดงการเปล่ียนแปลงสินคาคงคลัง
ทั้งหมด ไดแก วัตถุดิบคงคลัง การ
ผลิต การบริโภค การปอนวัตถุดิบ 
การขนสง ฯลฯ สามารถมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงไดลวงหนา นอกจากน้ี
ยังสามารถสงข อมูลกราฟแสดง
ปริมาณออกมาได

แสดงภาพรวมของคําส่ังท้ังหมด
แสดงในแผนภูมิเดียว สามารถเนน
ความสําคัญและการกรองคําส่ังที่
ลาชาได สามารถตรวจสอบเวลา
เร่ิมตนทํางานและเวลาเสร็จงานใน
แตละกระบวนการได

สามารถรวมการแสดงแผนภูมิและ
กราฟพรอมกนัจาํนวนมากได 

* นอกเหนือจากขางตนแลว ยังมีแผนภูมิแกนตแสดงคําส่ังเช่ือมโยง แผนภูมิแกนตแสดงการดําเนินงาน, แผนภูมิแกนตแสดงผลสัมฤทธิ์ LET, แผนภูมิแกนตแสดงไอเท็ม (ใชสําหรับการจัดกลุม), มุมมอง HTML, มุมมองการกระจายงาน

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]
1. มีฟงกชันคนหา แทนท่ี ใสขอมูลอัตโนมัติ ยกเลิก และทําซ้ํา
2. ทําการเรียงไดงาย เพียงแคดับเบิลคลิกบนหัวคอลัมน + การกรอง
3. แทรกขอมูลจากเอ็กเซล และคัดสําเนาไปยังเอ็กเซลได
4. สามารถเลือกสีพ้ืนหลังสําหรับแตละคอลัมนได
5. สามารถเลือกคอลัมนที่ตองการแสดงได
6. เพ่ิมตารางได
7. สามารถอธิบายลําดับช้ันของคําส่ังและสินคาได



Advance Scheduling Turbo Engine
ตัวขับเคลื่อน, การวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และมีฟงกชันการทํางานท่ีหลากหลาย 
สะทอนใหเห็นความหลากหลายของความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม
8  ตัวจัดการขอมูลคําส่ัง [ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]

1. แบงการดําเนินงานแบบอัตโนมัติได 
2. การมอบหมายลําดับช้ันของภาระงานได
3. กําหนดลําดับความสําคัญของทรัพยากรได
4. คํานวณจํานวนคนงานที่ตองการได
5. กําหนดทรัพยากรรอง เชน แมพิมพ พนักงาน เคร่ืองมือ ฯลฯ ได
6. กําหนดการผสานและแยกสวนของกระบวนการได
7. สามารถกําหนดชวงเวลาท่ีถูกตองของทรัพยากรในขอมูลหลักได
8. สามารถกําหนดทรัพยากรท่ีจะใชในกระบวนการถัดไปดวยคุณลักษณะพิเศษ 

Next Resource Constraint
9. มีฟงกชันปรับเปลี่ยนเพ่ือเลือกการประเมินทรัพยากรท่ีจะใช
10. กําหนดระยะเวลาสูงสุดของเวลาการระงับสําหรับการต้ังคาและเวลาการผลิต
11. สามารถกําหนดกฎการจายงานเพ่ือระบุคําส่ังที่มีลําดับความสําคัญสูงสุดได
12. สามารถเตรียมพารามิเตอรตางๆ ที่ทําการจําลองแบบเสมือนจํานวนมาก
13. มีการจัดกลุมไอเท็มเพ่ือลดจํานวนเวลาในการต้ังคาสําหรับแตละกระบวนการ
14. มีการกรองงานในสวนใดสวนหน่ึงของคําส่ัง กระบวนการทํางาน ทรัพยากร และไอเท็มตางๆ 
15. มีการสํารองเวลางานของแผนการผลิตแบบไปขางหนาและยอนกลับใหพิจารณา
16. เง่ือนไขทรัพยากรนําไปใชกับสินคาคงคลังข้ันตํ่าและการเช่ือมโยงของสินคาคงคลังที่มีชวงเวลาท่ีกําหนด
17. การต้ังคาเตาหลอมอนุญาตใหมีหลายเง่ือนไขสําหรับการดําเนินการพรอมกันได
18. สามารถต้ังคา Skill Map เพ่ือกําหนดความสามารถของพนักงานใหเลือกใชทรัพยากรตางๆ ได
19. ฟงกชันการเช่ือมโยงคําส่ังแบบอัตโนมัติรองรับเง่ือนไขการมอบหมายงานที่ซับซอนระหวางคําส่ัง 
20. มีการต้ังคาเวลาหลายอยาง รวมไปถึงการต้ังเวลาภายนอก เทียรดาวน และการต้ังคาการเปล่ียนแปลงเวลา 
21. แผนการผลิตแบบคราวๆ ที่ชวยใหจัดสมดุลปริมาณที่เหมาะสมไดโดยไมตองกําหนดคําส่ังจากหลายๆ คําส่ัง
22. การเติมเต็มโดยอัตโนมัติของคําส่ังที่สามารถปรับเปลี่ยนจํานวนแบบยืดหยุนโดยการต้ังคาระดับสินคาคงคลังปจจุบัน
23. ในระหวางการวางแผนการผลิตใหมนั้นยังสามารถจดจําตําแหนงงานและทํางานหลายกระบวนการได เชน การแกไขขอมูลหลัก รวมถึงการปอน

ขอมูลเขาและการสงขอมูลออก
24. สรางคําส่ังการผลิตจากการคาดการณของลูกคาและกําหนดสินคาคงคลังข้ันตํ่า, กลุมของล็อตของสินคาข้ันกลางสําหรับแตละหนวยของชวงเวลา

เลือกการเชื่อมโยงและกําหนดคาไดตามตองการ

 ออปชันคุณลักษณะอ่ืนท่ีเลือกไดสําหรับการวางแผนการผลิตขั้นสูง 
Sales

รวมไวใน Asprova APS 
แลว

การเชื่อมโยงขอมูลยอดการขายและการวางแผนการผลิต
การประยุกตใช: การจัดทําคําส่ังผลิตโดยอัตโนมัติจากขอมูลยอดการขาย การวางแผนยอนหลัง และ
งานสําหรับวันที่ตองการ
1. สามารถเช่ือมโยงแผนการผลิตและคําส่ังซ้ือขายเพ่ือคาดการณเวลาในการจัดสงสินคาได
2. จัดทําแผนการขายจากแผนการผลิตรายเดือนหรือรายปได
3. เช่ือมโยงเขากับวัตถุดิบและใบส่ังซ้ือโดยตรง

[ตารางแผนยอดการขายรายวัน] 

Purchase

รวมไวใน Asprova APS 
แลว

เช่ือมโยงและประสานแผนการผลิตและขอมูลการสั่งซ้ือ
การประยุกตใช: การจัดทําแผนการจัดซ้ือโดยอัตโนมัติจากแผนการผลิต การสรางแผนการจัดซ้ือระยะ
กลางและระยะยาว ใชแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบที่มีอยูแลวเปนขอจํากัดในการกําหนดแผนการผลิต
1. จัดทําแผนการส่ังซ้ือ
2. ระบุจํานวน ขนาดล็อตที่ส่ังซ้ือ
3. เช่ือมโยงระหวางระดับของสินคาคงคลังปจจุบันและคําส่ังขาย

[ตารางแผนการสั่งซ้ือ]

KPI

รวมไวใน Asprova KPI 
แลว

KPI (Key Performance Indicators) ซึ่งประเมินจากทั้งโปรเจคหรือคําส่ัง
เฉพาะทรัพยากรหรือผลิตภัณฑใดๆ และไดจัดเก็บไวในประวัติ
KPI หลัก (จากท้ังหมด 51 ประเภท):
1. ผลประกอบการ
2. ตนทุนวัตถุดิบ
3. ตนทุนคาแรงภายนอก
4. ตนทุนบุคลากร
5. ตนทุนทั้งหมด

6. กําไร 
7. อัตราของกําไร 
8. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
9. ระดับของความนาเช่ือถือในการสงมอบ
10. ความนาเช่ือถือของผูสงมอบวัตถุดิบ

11. ผลรวม / สินคาสําเร็จรูป และ
สินคาข้ันกลางเปนจํานวนช้ิน

12. ผลรวม / ช้ินงานที่กําลังผลิตและ
สินคาสําเร็จรูปเปนมูลคาเงินสด

13. สินคาคงคลังของรายการท่ีซ้ือมา

[KPI สําหรับท้ังโปรเจค]

Time Constraint 
MAX

สามารถต้ังเวลาสูงสุดในดําเนินการในเวลาท่ีกําหนดได
ตัวอยาง: ช้ินงานที่กําลังผลิตซ่ึงเนาเสียได เชน อาหารและเคร่ืองดื่ม สารเคมี และยา ฯลฯ 
1. สามารถจํากัดเวลาระหวางการเสร็จสิ้นกระบวนการกอนหนากับการเร่ิมตนกระบวนการถัดไปได 
2. สามารถจํากัดเวลาระหวางการเร่ิมตนกระบวนการกอนหนากับการเร่ิมตนกระบวนการถัดไปได

[คาสูงสุดของขอจํากัดดานเวลา]

Resource Lock หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแลว สามารถปดการใชงานทรัพยากรไวไดระยะ
เวลาหน่ึง
ตัวอยาง: อุปกรณที่เปนถังตางๆ ฯลฯ 
1. ปดการใชงานทรัพยากรไวจนกวากระบวนการถัดไปจะเร่ิมตน
2. ปดการใชงานทรัพยากรไวจนกวากระบวนการถัดไปจะเสร็จสิ้น
3. ปดการใชงานทรัพยากรไวระยะเวลาหน่ึงหลังจากการเร่ิมตนของกระบวนการถัดไป

[ตรรกะดานทรัพยากร]

Event ต้ังเง่ือนไขเหตุการณสําหรับแตละทรัพยากร และสรางเหตุการณขึ้นได 
1. วางแผนการบํารุงรักษาในเวลาหน่ึงวันโดยอัตโนมัติหลังจากใชงานถึงตามปริมาณที่กําหนดไว 
2. วางแผนทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ในเวลาคร่ึงช่ัวโมงโดยอัตโนมัติหลังจากใชงานในระยะเวลา

ที่กําหนด
3. แทรกเวลาท่ีตั้งคาไวกอน / หลัง / ระหวาง คําส่ังที่กําหนดโดยอัตโนมัติ

[เหตุการณท่ีสรางข้ึน]

Optimization สามารถจัดลําดับงานใหเหมาะสมท่ีสุดสําหรับทรัพยากรทั้งหมด
หากคําส่ังยังไมลาชา จึงสามารถดําเนินการดังตอไปนี้ได:
1. จัดกลุมของล็อตสินคาที่เหมือนกันภายในระยะเวลาหน่ึง
2. ส่ังลําดับงานเพ่ือลดเวลาในการเตรียมงานใหเหลือนอยที่สุด
3. จัดลําดับจากสีออนไปยังสีเขมหรือจากเหล็กแผนหนาไปยังเหล็กแผนบาง
4. คํานึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลาย

[ลําดับงานแยกจากสีออนไปยังสีเขม]



เชื่อมตอฐานขอมูลไดงายดาย

การปรับแตงการใชงานสามารถทําไดงาย

เชื่อมตอกับ OLE DBs เชนกับ SQL Server และ Oracle หรือ Text files

มีความยืดหยุนสูงจึงทําใหไมจําเปนตองสรางโปรแกรมเสริม

นิพจนมีผลตอการตั้งคาการทํางาน การคํานวณเวลา การติดตอกับผูใชแบบกราฟก การเช่ือมตอฐานขอมูล ในหลายรูปแบบ ซ่ึงการต้ัง
คาจะคลายกับมาโครซ่ึงภายใตเง่ือนไขปกติ ซ่ึงจําเปนตองมีการสรางโปรแกรมภายนอกเพ่ือจัดการ การตั้งคาที่ซับซอนน้ี นอกจากน้ียัง
สามารถลดจํานวนของขอมูลหลักที่จําเปนตองตั้งคาลงไดอยางมาก โดยการต้ังคาขอมูลหลักที่มีประสิทธิภาพ

9  หนาตางการแปลงเขตขอมูล

10 Dialog ตัวแกไขนิพจน

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]
1. ขอมูลหลักและผลการวางแผนสามารถนําเขาและสงออกได 
2. สามารถเลือกองคประกอบของตารางท่ีจะนําเขาและสงออกได 
3. สามารถกําหนดชื่อฟลดและลําดับไดตามตองการ 
4. สามารถกําหนดลักษณะการนําเขาและสงออกที่มีความ

แตกตางกัน 
5. ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะในแตละตารางได 
6. มีฟงกชันการเปล่ียนขอมูลเมื่อทําการนําเขาและสงออกขอมูล 
7. สามารถปรับคียหลักได 
8. ลําดับของขอมูลในฐานขอมูลไมจําเปนตองสอดคลองกับขอมูลใน Asprova 
9. มีการกรองขอมูล 
10. สามารถรองรับ Text files เชน CSV ไฟลที่แบงเปนแท็บหรือยูนิโคด

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]
1. การต้ังคาขอมูลหลักท่ีถูกตอง/การคํานวณปริมาณที่จําเปน/สูตรความสามารถในการผลิต
2. ชวงระยะเวลาของขอมูลหลักและคําส่ังที่นําไปใชได 
3. จัดลําดับของคําส่ังใหแตละทรัพยากรอยางเหมาะสม
4. การจัดการรูปแบบตัวอักษรเม่ือเช่ือมตอกับฐานขอมูล
5. มีการกรองขอมูลในตาราง
6. การปรับแตงรูปแบบตัวอักษร แสดงในรูปแบบการติดตอกับผูใชแบบกราฟก
7. ขยายตารางโดยเพ่ิมคุณสมบัติเสมือน
8. ตัวดําเนินการทางตรรกะ (AND, OR, XOR) ที่สามารถใชกับเง่ือนไข IF
9. มีหลายๆ กลุมของนิพจนที่บันทึกไวแลว เชน “Left” “Format”

Dialog ตัวแกไขนิพจน รองรับรูปแบบของนิพจนท่ีซับซอน
1. มีการแสดงคุณสมบัติในรูปโคดคําส่ัง
2. มีนิพจนตัวอยางจํานวนมากสําหรับแตละคุณสมบัติที่ใชงานได
3. ในระหวางท่ีการสรางนิพจน จะมีการแสดงตัวอยางและการประเมินผลในทันที
* คูมืออางอิงสําหรับนิพจนท่ีใชได

การทํางานอ่ืนๆ
มีการเพ่ิมคุณลักษณะหลายอยางเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

11 ตารางแผนการผลิตพรอมกับผลรวม

12 ตารางผลการประเมินการกําหนดงาน

[ขอกําหนดและฟงกชันหลัก]
คุณสมบัติท่ีมีพรอมเพ่ือใชงานตารางมากข้ึน
1. จัดกลุมตารางในการหาผลรวม (ผลรวมท้ังหมด, คาเฉล่ีย ฯลฯ ที่สามารถทําไดงายดาย) 11
2. สามารถเพ่ิมตารางและคุณสมบัติได
3. สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลดวยนิพจนได
4. สามารถแสดงการอางอิงจากตารางท่ีแตกตางกันดวยนิพจน

คุณลักษณะท่ีชวยใหงายตอการเขาใจผลของการวางแผนและขอผิดพลาด 
ต้ังแตชวงเวลาท่ีปญหาเกิดข้ึนจนถึงเวลาท่ีแกไขปญหา
1. ตารางผลลัพธการประเมินการวางแผน 12
2. ตารางขอความ (สามารถกรองไดเฉพาะขอผิดพลาด)
3. สําหรับทุกๆ ขอความที่แสดงขอผิดพลาดทุกขอความ จะมี Dialog แสดงคําแนะนําที่เก่ียวของกับ

ขอผิดพลาดนั้น
4. มีฟงกชันรองรับการระงับและกลับมาทําใหมในระหวางการดําเนินงาน

การปรับแตงการใชงานสําหรับการเพ่ิมฟงกชันที่ไมมีในฟงกชันมาตรฐาน 
สามารถดูโคดตัวอยางและเอกสารคําแนะนําตางๆ ได
1. มี COM อินเตอรเฟสเปนมาตรฐานในการพัฒนาปลั๊กอิน 
2. COM SDK (ชุดเคร่ืองมือในการพัฒนา)



เลือกโมดูลการวางแผนท่ีตรงกับความตองการ

โมดูลเสริมสําหรับการวางแผนการผลิต

การเช่ือมตอเครือขาย

Advanced Planning & Scheduling System 
โมดูล APS มีพื้นฐานมาจาก โมดูล MS ท่ีมาพรอมกับ Sales option และ Purchase option ท่ีเปนออปชันมาตรฐาน โดยทําแผนการผลิตจาก
การขายถึงการจัดซ้ือ มีฟงกชัน LS และ MRP เปนมาตรฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรางแผนการผลิตในระยะยาวได

Manufacturing Scheduler 
โมดูลการวางแผนการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน ทํางานดวยความสามารถจํากัดของคําส่ังการผลิตสําหรับโรงงาน สามารถทําไดทั้งแผนระยะส้ันสําหรับ
ข้ันตอนการทํางานจริง และแผนระยะยาวสําหรับจําลองปริมาณทรัพยากร มีการทํางานของโปรแกรม LS และ MRP

Material Requirements Planning 
ตัววางแผนท่ีประมวลผล MRP (การวางแผนตามความตองการวัตถุดิบ) การวางแผนการผลิตสามารถทํากับกลุมของระยะเวลาท่ีกําหนดตายตัว สําหรับ
ตารางไอเทมและรายการสวนประกอบตางๆ ขอมูลหลักสามารถใชรวมกับโมดูลอื่นๆ ได ดังนั้นการอัพเกรดเปนโมดูล APS หรือ MS สามารถทําไดงาย

ตารางรายการวัตถุดิบ 
โมดูลพิเศษสําหรับการสรางและการบํารุงรักษาขอมูลหลัก (ตัวแกไขขอมูลหลักแบบบูรณาการ) โดยการทํางานรวมกับ DS จึงสามารถปรับปรุงขอมูล
หลักไดขณะอยูในระหวางการวางแผนการผลิต เน่ืองจากมีฟงกชันการทํางานของ MES อยูแลวจึงสามารถนําไปใชปอนขอมูลผลลัพธการผลิตได

ระบบปฏิบัติการการผลิต 
เครื่องมือดูแผนการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับพื้นท่ีปฏิบัติงานการผลิต แสดงแผนภูมิตางๆ กราฟ และหนาตางของตาราง รวมถึงผลลัพธของขอมูลการผลิต

Network License Server 
โมดูลท่ีใชบริหารจัดการใบอนุญาตของ Asprova รวมกันโดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพียงเคร่ืองเดียว สามารถจดจําใบอนุญาตผาน
เครือขายได
* อยางนอยที่สุดจําเปนตองมีใบอนุญาตของโมดูล APS, MS, LS หรือ MRP สําหรับการวางแผนของแตละหนวย (โครงการ)

Data Server 
เปนโมดูลท่ีผสานขอมูลแผนการผลิตจากทุกๆ โมดูลบนเครือขาย โดยการใชระบบควบคุมการเขาและออกจากระบบแบบพิเศษมาปรับใชเมื่อผูใชงานออก
จากไฟลโปรเจค ผลลัพธการผลิต คําส่ัง ขอมูลหลัก ฯลฯ จะมีขอมูลที่แตกตางกันซ่ึงผสานเขาไปใน DS โดยการทํารายการแตละคร้ัง เมื่อมีการปรับปรุงขอมูลใน DS 
เซิรฟเวอรขอมูลจะแจงเตือนไปยังโมดูลอื่นๆ และผูใชงานที่เก่ียวของเพ่ือใหทราบวามีการปรับปรุงขอมูลแบบเรียลไทมและสามารถดาวนโหลดขอมูลใหมได

*หากตองการขอมูลโปรดเย่ียมชมโฮมเพจของเรา
ภาวะแวดลอมในการใชงาน Asprova
ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows Server 2008 R2/ Server 2008/ Server 2003/ 7 / Vista/ XP/ 2000
CPU : Pentium 4 หรือสูงกวา, 32 บิต / 64 บิต(x64)
หนวยความจํา : 1GB หรือมากกวา (ข้ึนอยูกับปริมาณขอมูล)
ฮารดดิสก : 300MB หรือมากกวา
* โมดูล BOM/MES/KPI ไมมีโปรแกรมวางแผนการผลิต ดังนั้นโมดูลดังกลาวจึงไมจําเปนตองมี CPU ที่มีสมรรถภาพสูงนัก 

Asprova NLS • ภาวะแวดลอมการทํางานของ DS
ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows Server 2008 R2/ Server 2008/ 
 Server 2003/ 7 / Vista/ XP/ 2000
CPU : Pentium 4 หรือสูงกวา, 32 บิต
หนวยความจํา : 512MB หรือมากกวา (ข้ึนอยูกับปริมาณขอมูล)
ฮารดดิสก : 30MB หรือมากกวา
เมื่อใชงาน DS จําเปนตองมีหนวยความจําตั้งแต 300MB ข้ึนไป



สารจากประธานบริษัท

เครือขายสนับสนุนท่ัวโลกของเราพรอมเสมอสําหรับคุณ!

 บริษัท Asprova Corporation กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1994 เปนบริษัทแรกในประเทศญ่ีปุนที่มีความ
เช่ียวชาญดานซอฟตแวรการวางแผนการผลิต นับตั้งแตนั้นมาเรายังคงมุงมั่นพัฒนาและจัดจําหนาย
ระบบการวางแผนในการผลิต Asprova เราไดจัดตั้งบริษัทสาขาในตางประเทศ เชน เกาหลี จีน 
และเยอรมนี และลาสุดในป ค.ศ. 2010 เราไดจัดตั้งบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาเพ่ือเพิ่มความ
แข็งแกรงใหกับระบบการสนับสนุนทั่วโลกสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตในตางประเทศ
 ปจจุบันนี้มีการนํา Asprova ไปใชแลวกวา 1,700 แหงทั่วโลก จากจํานวนผูใชดังกลาวน้ัน 
บริษัทหลายแหงไดซ้ือใบอนุญาตเพียงหนึ่งใบกอน จากน้ันจึงนํา Asprova ไปใชงานในโรงงานหน่ึง
กอนที่จะซ้ือใบอนุญาตอื่นในภายหลังเมื่อไดพิสูจนถึงประโยชนจากการนําไปใชงานในคร้ังแรกแลว 
อีกตัวอยางหนึ่งก็คือบริษัทแหงหน่ึงไดซ้ือใบอนุญาตกวา 40 ใบไปใชงาน จํานวนผูใชงานอยาง
ลนหลามนี้เปนขอพิสูจนถึงคุณคาของประโยชนในการนํา Asprova ไปใชงาน
 การวางแผน Asprova ซีรีส APS เปนระบบการวางแผนการผลิตที่ดีที่สุดของ Asprova ใน
ขณะน้ี Asprova APS (ซ่ึงยอมาจาก Advanced Planning and Scheduling) เหนือกวาโปรแกรม
การวางแผนการผลิตรูปแบบเดิมโดยไดรองรับการวางแผนการผลิตทั้งหมด 3 ระดับ (ระยะยาว 
ระยะกลาง ระยะส้ัน) เพ่ือใหครอบคลุมถึงการขาย การผลิต รวมถึงการจัดซ้ือดวย
 Asprova ที่เปนโปรแกรมการวางแผนในรูปแบบเดิมนั้น สามารถทําแผนการผลิตในระยะส้ัน
สําหรับกระบวนการการผลิตได เน่ืองจากเปนคุณลักษณะหลักของระบบ แตก็ยังสามารถเพ่ิม
คุณลักษณะของระบบวางแผนการผลิตดวย Asprova APS ดวยการวางแผนการผลิตระยะยาว 
Asprova APS สรางแผนธุรกิจประจําปข้ึนและจัดเตรียมการผลิตในระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงจาก
นั้นจะตามดวยการวางแผนการผลิตในระยะส้ันเพ่ือใหเหมาะสมตรงกันกับการดําเนินธุรกิจที่แทจริง 
นอกจากน้ีดวยการเพ่ิมความสามารถในการวางแผนการผลิต ดานการขายและการจัดซ้ือ Asprova 
APS สรางประสิทธิภาพที่เหนือกวาดวยการลดระยะเวลาและจํานวนสินคาคงคลัง

 ดวยโครงสรางของระบบ APS ใหม Asprova APS จึงเปนการตกผลึกจากเทคโนโลยีตนแบบที่
พัฒนาขึ้นมาจากความรูความชํานาญในอุตสาหกรรมการผลิตของผูใช Asprova หลายพันรายท่ัวโลก 
สวนภายในบริษัทนั้น เราทํางานเพ่ือใหเปน “ที่สุดของโลกใน 3 ดาน” อันไดแก “ตรรกะการวางแผน
การผลิตที่ดีที่สุดในโลก” “การติดตอกับผูใชแบบกราฟกท่ีดีที่สุดในโลก” และ “การเช่ือมตอที่ดีที่สุด
ในโลก” เหลานี้ถือเปนเปาหมายของทีมงานพัฒนา Asprova
 อยางไรก็ตาม Asprova APS ไมใชเปนเพียงแคผลผลติดานเทคโนโลยอีนันาทึง่เทานัน้ คร้ังหนึง่
เคยมผีูใชงานทานหนึง่กลาวกับผมดวยความรูสึกอันยิง่ใหญวา “การนํา Asprova ไปใชงานเปนสิง่ทีช่วย
ใหบริษัทของผมรอดพนจากลมละลาย” ไดยนิดงันัน้ผมเองกรู็สึกประทับใจอยางทีสุ่ดเชนกัน ส่ิงทีผ่ม
รูสึกในขณะน้ันคอื “ในสภาวะแวดลอมทางอตุสาหกรรมปจจบุนันีค้งเปนเร่ืองยากทีจ่ะทาํกําไรได คงจะ
ไมมงีานใดทีใ่หผลตอบแทนไดมากกวาการท่ีผมสามารถมสีวนชวยในการเพ่ิมกาํไรของลูกคาได”
 ความรูสึกน้ันเปนความเช่ือมั่นที่ทําใหผมตั้งเปาหมายเบื้องตนในการออกแบบ Asprova APS 
เพ่ือ “ใหมีสวนชวยในการเพ่ิมกําไรของลูกคา” ไมใชเร่ืองงายท่ีจะเพ่ิมกําไรของลูกคารายใดราย
หนึ่งอยางชัดเจนเห็นผลดวยการใชซอฟตแวรเพียงช้ินเดียว แตในการต้ังเปาหมายเราเล็งเห็นถึง
ส่ิงที่สําคัญที่เก่ียวเน่ืองกับอุปสรรคเหลาน้ัน ความทาทายเปนสิ่งที่นําไปสูเปาหมายที่คุมคาตอความ
มุมานะบากบ่ันที่จะไปใหถึง
 ดวยการใช Asprova APS ผูใชสามารถมองเห็นการบริหารจัดการในโรงงานของตนเอง สามารถ
รักษาอัตราการสงมอบที่ตรงเวลา ยนระยะเวลากําหนดใหส้ันลงอยางรวดเร็ว ลดจํานวนสินคา
คงคลังและเพ่ิมกําไรได เราจึงรูสึกอยางแทจริงวาความพยายามของเราน้ันคุมคาอยางยิ่ง ผมหวังวา
จะสามารถส่ือสารความรูสึกดังกลาวน้ีถึงทานโดยผานทาง Asprova APS

คนูโิยชิ ทากาฮาชิ 
ตวัแทนผูบริหาร 

บริษัท Asprova Corporation

 ใชงานไปแลวกวา 1,700 แหงท่ัวโลก และไดรับการสนับสนุนจากเครือขายดานขอมูลของพันธมิตรที่ไดรับอนุญาตจากท่ัวเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
 สามารถใชงานไดหลายภาษา ไดแก อังกฤษ เยอรมัน สเปน โปรตุเกส ญ่ีปุน เกาหลี ไทย จีน (ตัวยอและตัวเต็ม) โปแลนด และเช็ก

    
สํานักงานใหญ: Gotanda TG Building 3F, 7-9-1 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031 Japan
โทรศัพท: +81 3-6303-9933 / โทรสาร: +81 3-6303-9930   อีเมล : global@asprova.com
จีน: Asprova (Shanghai) Software Technology Co., Ltd  www.asprova.cn   อีเมล : info@asprova.cn
เกาหลี: Asprova Co., Ltd  www.asprova.co.kr   อีเมล : asprova@asprova.co.kr
ยุโรป: Asprova AG  www.asprova.eu   อีเมล : info@asprova.eu
สหรัฐอเมริกา: Asprova USA  www.asprova.com   อีเมล : global@asprova.com
เอเชีย: Asprova Asia Sdn Bhd  www.asprova.com   อีเมล : global@asprova.com


