
Membawa 
Perusahaan Anda ke 
Masa Depan dengan 
ERP Manufacturing

Manufacturing

Adalah software yang mampu 

menyederhanakan siklus produksi, melacak 

konsumsi bahan baku, menunjukkan 

kapasitas perencanaan, menangani 

subkontrak, dan banyak lagi!

Hubungi kami

Jika ingin tahu lebih jelas 

mengenai ERP Manufacturing, 

live demo dan implementasinya.

PT. Satya Amarta Prima

Ruko Villa Melati Mas Blok B8-1 No. 5, 
Serpong - Tangerang
phone:  +6221 5315 1371
email:    info@sap-samara.com
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Dengan fitur Job Cards, Operations, 

dan Workstation di ERP 

Manufacturing, Anda dapat secara 

otomatis menangkap aktivitas harian 

di toko Anda. Lihat status real-time dari 

proses produksi sebuah produk, lokasi 

setiap workstation, tugas-tugas 

karyawan, status pesanan kerja saat itu 

dan langkah-langkah yang tertunda - 

semua dalam satu layar.

Shop Floor 
Management
/ Manajemen Lantai Toko

Bill of Material yang terdefinisi 

dengan baik memastikan ketahanan 

dan akurasi perusahaan. BOM pada 

ERP Manufacturing bersifat hierarkis, 

dengan produk jadi di atas. Ini juga 

termasuk kode produk, deskripsi 

suku cadang, kuantitas, biaya dan 

spesifikasi tambahan.

Bill Of Material (BOM)
/ Rencana Anggaran Biaya

Integrasikan perencanaan produksi 

dan toko Anda. Dengan ERP 

Manufacturing manajemen 

pelanggan, sales order, inventaris, 

purchasing, akuntansi, dan laporan 

keuangan pada semua vertikal bisnis 

Anda dapat dikoordinasi secara 

real-time dan lebih mudah.

Total Control Over 
Your Production
/ Kontrol Produksi secara 
Menyeluruh
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Misalkan Anda memproduksi kaos 

dalam berbagai ukuran dan warna, 

Anda harus melacak setiap jenis kaos 

dan variannya, yang dikenal sebagai 

varian item. Dalam ERP Manufacturing, 

item utama disimpan sebagai template 

item, dan masing-masing variasi 

disimpan sebagai varian item. Anda 

dapat menyimpan atribut apa pun, 

seperti warna atau bentuk, untuk setiap 

varian item.

Item Variants
/ Varian Item

Dengan inventaris yang terintegrasi di 

ERP Manufacturing, mengelola stok 

barang menjadi lebih sederhana. 

Tampilan real-time ketersediaan 

produk, menyantumkan tanggal 

pembuatan setiap batch, tanggal 

kedaluwarsa, dan detail lainnya. Anda 

bahkan dapat mencari stok barang 

dengan cepat semudah scan barcode, 

dan membuat keputusan kerja 

berdasarkan data.

Batched Inventory
/ Inventoris Batch

Apakah perusahaan Anda melibatkan 

proses outsourcing ke supplier? Ada 

fitur Subkontrak dalam ERP 

Manufacturing, yang akan 

memudahkan Anda untuk memasok 

bahan baku dan melacak tenaga kerja 

dan operasi supplier. Barang jadi 

dinilai berdasarkan biaya bahan baku 

dan layanan pengadaan.

Subcontracting
/ Subkontrak



E R P Manufacturing www.sap-samara.com

ERP Manufacturing akan 

menunjukkan setiap aspek MRP 

Anda, baik dari penjualan atau 

permintaan material. Lacak konsumsi 

material dari inventaris seri atau 

batch untuk menghemat pengeluaran 

dan mencapai zero wasted recources.

Material Resource 
Planning
/ Perencanaan Sumber Daya 
Material

Gunakan nomor seri unik untuk 

mengidentifikasi setiap unit barang. 

Menyiapkan seri penamaan, dan ERP 

Manufacturing secara otomatis 

membuat nomor seri untuk stok 

baru. Anda cukup scan barcode 

barang melalui kamera perangkat 

Anda untuk memudahkan pencarian 

melalui semua stok barang.

Serialized Inventory
/ Inventoris Serial

Optimalkan workstation Anda 

berdasarkan sumber daya yang 

tersedia untuk pesanan produksi. 

Identifikasi pekerjaan dan hindari 

kemacetan di lantai toko dengan 

membuat perencanaan kapasitas. 

Anda juga dapat mengelola jadwal 

perencanaan untuk jangka waktu yang 

telah ditentukan (30 hari, 45 hari, dll).

Capacity Planning
/ Perencanaan Kapasitas



Dengan Neraca Stok Cepat, Anda 

dapat melakukan audit stok untuk 

memverifikasi stok di gudang, dan 

memeriksa stok yang dicatat dalam 

sistem. Cukup scan barcode dengan 

perangkat apa pun (tidak diperlukan 

pemindai barcode!) dan mulai 

menghitung.

Quick Stock Balance
/ Neraca Stok Cepat

Untuk mencegah kehabisan stok, lacak 

level pemesanan ulang setiap item. 

Ketika stok berada di bawah tingkat 

pemesanan ulang, ERP Manufacturing 

akan secara otomatis membuat 

permintaan material. Ini membantu 

Anda mengisi kembali persediaan 

secara tepat waktu dan mengurangi 

kemungkinan kehabisan stok.

Stock 
Replenishment
/ Pengisian Stok
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Jangan biarkan sistem menghentikan 

Anda mengukur bahan persis seperti 

yang Anda inginkan! Melacak berbagai 

unit pengukuran untuk inventaris 

Anda. Siapkan faktor konversi di 

master Item itu sendiri dan fasilitasi 

transaksi penjualan, pembelian, dan 

stok yang lancar. Semua konversi akan 

ditangani oleh sistem.

Multiple Units Of 
Measure
/ Unit Ukuran Berganda
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Buat software ERP Manufacturing 

kustom sesuai kebutuhan Anda. 

Petakan data terpenting Anda dengan 

menambahkan bidang-bidang 

kustom di formulir Anda. Kustomisasi 

formulir secara otomatis, semuanya 

tanpa perlu pemahaman akan 

bahasa pemrograman.

Customizations
/ Kustomisasi 


