
Ключовата ERP система 

за Вашето производство

RedKey



Какво е RedKey?  

RedKey е софтуер за управление на бизнеса в производствени

предприятия. RedKey точно моделира и проследява бизнес процесите

в тяхната цялост и взаимосвързаност - от изготвянето на оферта и 

клиентска поръчка до реализацията на готовата продукция и 

осчетоводяването й.

Някои основни въпроси, на които отговаря RedKey са:

• Колко и какви материали са необходими за изпълнението на 

поръчките?

• Кога може да бъде изпълнена поръчката на клиента?

• Колко е себестойността на даден продукт?

• Какви са и къде се намират материалните запаси на предприятието?

• Какви са задълженията на клиентите и тези към доставчиците, във

всеки един момент?



Характеристики на RedKey

• Мощен и гъвкав модел за дефиниране на производствената

спецификация на изделията и технологиите за производство. 

Дефиниране на изделията и технологиите много близко до реалните

особености на конкретния бизнес. Лесна подръжка на огромни

разновидности от изделия.

• Автоматизирано генериране на производствените поръчки на база на 

технологиите, наличните материали и компоненти и натовареността

на производствените мощности. Подробно планиране на 

производствения процес и оптимизация на натоварването.

• Автоматизирано планиране на доставките на материали и 

компоненти, като се използват различни алгоритми за прогнозиране.

• Пълно проследяване и отчетност на производствения цикъл на всяко 

едно ниво. Детайлен контрол върху натовареността и състоянието на 

производствените мощности. Точна проследимост на използваните

материали и вложения труд за всяка партида готови изделия.

• Прецизно моделиране на контрола на качеството.

• Централизирана база данни за цялата информация на предприятието.



Защо RedKey?

• Запазва специфични особености на конкретния бизнес модел, 

осигуряващ предимство пред конкуренцията

• Дизайнът и архитектурата на RedKey позволяват бързи промени и 

настройка при промяна на бизнес процесите.

• Отворен код и гъвкава архитектура, позволяващи на потребителите 

сами да настройват и развиват системата си, след приключване на 

внедряването

• Прозрачна и конкурентна цена за внедряване, без скрити 

допълнителни разходи и лицензи за външни компании

• Оптимална гаранционна и следгаранционна поддръжка, според 

нуждите на потебителя

• Иновативни решения за конкретните ежедневни проблеми при 

управлението на производствената дейност

• Иновативна е и самата система…



Бизнес процеси

• специфициране на продукта

• приемане на поръчките

• вътрешни поръчки

• оптимизиране на производствените мощности

• отчитане на складовите наличности 

• управление на доставките

• следене и управление на производствения процес

• експедиция на готовата продукция

• издаване на фактури и други финансови документи



Какво RedKey ще подобри?

• интегриране на поръчките

• интегриране на финансовата информация

• стандартизиране и оптимизация на производствения  

процес

• поддържане на оптимални (минимални) инвентарни 

наличности

• отчет за заетостта на работниците и специалистите

• изчисляване на себестойността на произведената    

продукция

• оптимално и ефективно използване на 

производствените мощности



Изводи

Тя помага, но и същевременно задължава 

потребителите да следват бизнес процесите 

(правилата), заложени в системата.

Потребителите, използвайки ERP системата, 

придобиват бизнес навици и умения, които ги 

правят по-ефективни и продуктивни.

Всяка ERP система трябва да осигурява едно 

установено и специфично за  компанията, 

автоматизирано “движение” на информацията      

между отделите.



Изводи

Системата ще помогне и дори ще принуди

потребителите да станат много по-изпълнителни, 

отговорни и същевременно ще могат да вземат по-

бързи и точни решения.

Това е основната гаранция за бързото възвръщане на 

инвестицията.



Процес на внедряване на RedKey

• Анализ и оценка на бизнес процесите в предприятието с 

оглед внедряване на RedKey системата.

• Анализ на текущата ИТ структура. Изисквания за 

хардуерна и софтуерна платформа.

• Настройка и внедряване на системата.

• Специфични решения.

• Пренос на данни от предишни системи.

• Обучение на ключови и крайни потребители.

• Интеграция с други системи.



Внедряване на ERP  ????

• закупуване на стандартен ERP пакет

• промяна на установените бизнес процеси и    

нагаждането им към предварително дефинираните

• дълготраен процес на обучение на персонала

• цялостно пренастройване към новите практики    

(бизнес процеси), налагани от пакета



Скрити разходи при внедряване на ERP

• пренастройка и обучение

• интеграция с други пакети

• тестване

• конвертиране на данните

• обновяване на модули от системата при промяна на 

бизнес процесите



Бизнес процеси в RedKey

Бизнес процесите са основните обекти за 

моделиране  и интегриране в ERP системите.

Високата ефективност на една ERP система се 

определя от максимално точното описание на 

стандартните и най-вече специфичните бизнес 

процеси на компанията.

Основни бизнес процеси:

• Изготвяне на производствена спецификация и 

технологии на изделията

• Заявки и поръчки

• Производство



Производствена спецификация на изделията

(Multiple-level Bill Of Materials)

За успешната работа на един ERP продукт е необходима мощна и 

функционална система за дефиниране и конфигуриране на 

производствени изделия, състоящи се от множество компоненти, 

вложени на различни нива (Multiple-level Assemblies).

RedKey позволява създаването и лесната поддръжка на огромни 

разновидности от изделия, като същевременно се отчитат точно техните 

детайлни характеристики.

Това се постига като се използват абстрактни дефиниции (шаблони) за 

многообразията от възли (съставни изделия) и детайли. 



Дефиниции на изделия и компоненти

Абстрактните дефиниции на изделия и компоненти включват:

Група1Компонент1 Компонент2

Компонент21 Компонент22 Компонент23

Опционален

Компонент1

Атрибут 1

…

Атрибут N

Дефиниция на изделие

(Компонент)

Дефиниция на Група

Компонент10 Компонент11 Компонент12

Компоненти – могат да бъдат единични детайли, 

както и сложни елементи (възли), съставени от 

субкомпоненти, групи и т.н.

Групи – предварително дефинирано множество от 

компоненти, от което при конфигурирането се избира 

точно един елемент, за да се вложи на определено 

място в дефиницията на компонента родител.

Опционални компоненти – в процеса на 

конфигуриране се указва дали компонента да бъде 

включен в конфигурацията на изделието.

Атрибути – дефинират различни видове свойства на 

изделията като цвят, специфични размери, покрития и 

др. В общата дефиниция се указва стандартно 

множество от атрибути с техните стойности по 

подразбиране, което се конкретизира в процеса на 

конфигуриране на изделието.



Конфигуратор за изделия

Конкретните конфигурации на изделията – например при поръчка от клиент –

се определят с помощта на програма от тип “помощник”(wizard), в която на 

последователни стъпки се попълват характеристиките (стойностите на 

атрибутите) му и се избират желаните компоненти.



Технологии за производство

Технологичния цикъл за производство на дадено изделие се описва чрез 

последователност от технологични операции групирани в маршрути.

Параметризацията на свойствата на изделията чрез атрибути и 

използването на формули (калкулации), позволява дефинирането на  

обобщени технологични операции и маршрути за многообразията от 

изделия.

Така се постига значителна гъвкавост и става възможна поддръжката на 

огромно разнообразие от изделия, при максимална детайлност и пълнота 

на описанието на технологичния процес.



Технологични операции

Нормите, както и други характеристики на операциите, като използваните 

инструменти и измервателни уреди, могат да бъдат зададени чрез формули, 

които се изчисляват при определянето на технологичния цикъл за дадено 

конкретно изделие, на база на неговите атрибути.



Технологични маршрути

Групирането на технологичните операции в йерархично свързани маршрути, дава 

възможност за обособяване на еднаквите части от технологичния цикъл на 

различни изделия и за ефективната поддръжка на множество различни 

технологии за изработката на дадено изделие.



Очаквана себестойност

(Estimating)

Подробното и прецизно описание на спецификацията и технологиите на 

изделията позволява да се направи точна оценка на очакваната (прогнозна) 

производствена себестойност на изделията. В изчисленията се включват 

разходите за основни и спомагателни материали, труд, операции от външни 

подизпълнители и др. като основните параметри могат да бъдат интерактивно 

настройвани.   



Заявки и поръчки



Управление на взаимоотношенията 

с контрагенти

•

•

Част от системата е модул с функционалности за дефиниране и групиране на 

контрагенти (доставчици и клиенти), лица за контакт, адреси за доставка, както 

и проследяване на комуникациите с контрагентите и анализ на ефективността 

им.



Ценови листи

•

•

Функционалностите за дефиниране на ценови листи дават възможност точната 

актуална цена на сложни, конфигурируеми изделия с много опции да бъде 

веднага изчислена, там където е необходимо – в клиентски поръчки, фактури и 

др.



Производство



Генериране на производствени поръчки

Заданията за изработване (производствени поръчки) на всички крайни 

изделия и компоненти, необходими за реализацията на клиентските поръчки 

се създават от диспечерите на производството, с помощта на генератор за 

производствени поръчки



Генериране на производствени поръчки

В няколко последователни стъпки програмата анализира необходимите и 

наличните количества от материали и компоненти, възможните технологични 

маршрути, натоварването на машините и др., и предоставя на диспечера 

необходимата информация.   



Генериране на производствени поръчки

Резултат от генерацията са всички производствени поръчки, партиди и 

производствени операции на база на избраните технологии, необходими за 

изработката на желаните изделия, както и документите за контрол и отчитане 

на производствения процес – технологични паспорти. 



Планиране на производството

Програмата за планиране на производството позволява да бъде създаден 

времеви график (производствен план) за изпълнението на създадените в 

системата производствени партиди и операции, които предстои да бъдат 

реализирани. 

Той дефинира точни моменти за стартиране и приключване на всяка една 

производствена операция, както и работната единица (машина), на която тя да 

бъде изпълнена. 

За целта се използва евристичен оптимизационен алгоритъм, който отчита 

графиците за работа на работните единици (работен календар), наличностите 

и сроковете за доставка на материали, приоритетите на поръчките и др. и 

позволява оптималното разпределение на производствените ресурси.



Планиране на производството

Производствения контролен панел дава възможност за наблюдение и 

управление на производството. Позволява избор на машини и 

приоритизиране на производствените операции. Бърз достъп до детайлни 

данни за производствените поръчки. Множество филтри и справки за 

текущото състояние на производствения процес.



Отчитане на производството

Удобните и опростени функционалности за отчитане на производствените 

операции с помощта на баркодчетци, позволяват това да става своевременно 

и на място в производствените звена. 

Така системата може да предоставя актуална информация за стауса на 

производствените поръчки, наличностите от материали и компоненти  или 

евентуални проблеми в реално време.

Същевременно се натрупва точна статистическа информация за количеството 

брак, времето за настройка на машините и изработка на изделията и други 

важни параметри на производствения процес.



Контрол на качеството

Модулът за контрол на качеството дава възможност за дефиниране на 

стандартни допуски за изделията, планове за тяхната проверка, отчетност за 

извършени проверки при настройка на машините, по време на 

производствения процес и след неговото завършване. 



Проследимост на готовата продукция

Системата RedKey позволява пълна проследимост на всяка една 

производствена партида, до ниво на първичните материали вложени в 

компонентите, като и на всички машини, измервателни инструменти и 

служители, участвали в производствения процес.

Това е стандартно изискване на съвременните системи за управление на 

качеството от вида на ISO 9001.



Планиране на доставките

Необходимите за производството материали и покупни изделия за определен 

бъдещ период се изчисляват, като се извършва анализ на текущите поръчки, 

статистиката на употребата им, сроковете за доставка, неснижаеми складови 

количества и други настройваеми параметри.

Така се осигурява оптималното захраване на производствените звена с 

необходимите продукти без да се натрупват свръхзапаси от тях.



Управление на документи

RedKey включва модул за управление на централизирана база данни-архив за 

документи.

Документите се въвеждат със съответните им метаданни и файловете със 

съдържанието на документа, като достъпа до тях е контролиран от правата на 

всеки потребител. 

Така въведените документи могат да бъдат асоциирани с различните обекти в 

системата – изделия, материали, технологични операции и маршрути, поръчки 

и др. , съответно са достъпни за разглеждане от всички потребители на 

системата при необходимост.   



Управление на развойната дейност

Дейността по разработката на нови продукти в инжинерните отдели, може да 

се управлява, като се използват набор от функционалности контролиращи 

развойния цикъл и свързания с него специфичен документооборот. 

Интегрирана е и развита система за управление на проекти (Project Tracking).



Система за съобщения

RedKey реализира автоматизирано изпращане на информация в реално време 

към потребителите при настъпване на определени събития в системата.

Например при приемане в склад на партида материал който подлежи на 

качествен контрол, служителите от отдел ОТК веднага получават съобщение на 

своите компютри и имат бърз достъп до пълната информация за партидата.



Софтуерни технологии в RedKey

RedKey е изградена посредством отворена и гъвкава, 

изцяло обектно-ориентирана софтуерна платформа на 

база на съвременни технологии:

• Microsoft .Net Framework

• Microsoft SQL Server

• SAP Crystal Reports



Софтуерни технологии в RedKey

Потребителският интерфейс е опростен и интуитивен и се изгражда от 

стандартизирани форми за вход/изход (views), които могат функционално

да бъдат свързвани в групи, както и форми с нестандартизиран интерфейс 

(programs).

Mоделите от данни (data models) и потребителският интерфейс в системата 

(user interface) се описват посредством XML файлове, което позволява 

изменения и допълнения да се правят лесно и бързо (с обикновен 

текстов редактор), без да се налага прекомпилиране.

Организацията на системата в модули, добавянето, преместването или 

изключването на  форми с потребителски интерфейс (views), репорти, 

обработващи програми и други компоненти, както и настройването им може 

да се извършва от потребителя чрез лесни за употреба инструменти.



Софтуерни технологии в RedKey

Система за сигурност. Реализира се чрез делегиране на права на достъп за 

потребители и групи от потребители, върху модулите и върху отделните 

обекти от пакета.

RedKey платформата предлага уникалната възможност формите за 

потребителски интерфейс (views) да бъдат представени едновременно като

Winodws forms в основната desktop версия на системата и Web forms - ASP.NET 

страници, видими през интернет браузър. При това без да е необходимо

допълнително пренаписване на кода.


