
P reživite brez kalkulacij? 
Morda, vendar, ali se 
zavedate, da morda prav 
zaradi tega ne izkoriščate 
optimalno svojih sredstev, 

ljudi in časa, ki vam je na razpolago? 
To pomeni, da ste daleč od želene 
učinkovitosti in produktivnosti, ne 
dosegate takšne dobičkonosnosti in 
dodane vrednosti kot konkurenca, 
težje rastete in se slabše odzivate na 
zahteve trga. Boste ostali pri tem?

Začetek: pred-kalkulacije
Kakovostne ERP-rešitve za proizvo-
dna podjetja, kot je MIT Orkester, 
ponujajo finančne, tehnološke in 
komercialne kalkulacije. Finančno 
pred-kalkulacijo uporabite najprej 
za poslovno planiranje in vrednote-
nje zalog ob koncu leta. S pomočjo 
komercialne pred-kalkulacije kupcu 
ponudite ugodno, vendar renta-
bilno ceno, tehnološka predkalku-
lacija pa vam omogoča optimalno 
izvedbo, torej doseganje načrtova-
ne razlike v ceni. 

Odkrijte najbOljše rešitve
MIT-ove komercialne predkalkula-
cije vključujejo cenovne simulacije, 
ki omogočajo hiter odziv glede na 
razmere na trgu končnih izdelkov, 
surovin, energije, dela in storitev. Z 
njimi prilagajate cenovno politiko, 
optimizirate ponudbe in preigravate 
poslovne scenarije. 
Simulacije lahko izvajate tudi pri 
tehnoloških pred-kalkulacijah, recimo 
pregledujete vpliv uporabe različnih 
materialov in strojev, vrstnega reda 
tehnoloških postopkov in celo kadrov. 
Tako odkrivate najbolj ugodne rešitve 
z različnih vidikov, na primer cene, 
kakovosti in izdelavnega časa.

SprOtne infOrmacije O uSpešnOSti
MIT Orkester ponuja tudi izvajanje 
sprotnih kalkulacij na osnovi zajema 
podatkov iz proizvodnje. Te pokaže-
jo trenutno stanje na posameznem 
delovnem nalogu, na primer RVC, 
porabo delovnega in strojnega časa 
in materiala za izgotovljeno količi-
no, izmet … Na osnovi pravočasnih 

Brez kalkulacij ne gre več! 
Veste, kakšno razliko v ceni ste dosegli? 
Pred- in po-kalkulacije so osnova za obvladovanje 
poslovne uspešnosti.

informacij o morebitnih odstopanjih 
se lažje odločate o ukrepih za izvedbo 
naloga v predvidenem cenovnem in 
časovnem okviru.  

ne ugibajte O dObičku
O uspešnem prihodu na cilj ne bosta 
pričala samo zadovoljstvo kupca in 
pravočasna dobava, ampak tudi po-
-kalkulacija, ki bo pokazala dejansko 
porabo materiala in časa. 
V MIT Orkestru so postavke pred- in 
po-kalkulacije usklajene, kar poleg 
takojšnjega ugotavljanja dejanske 
razlike v ceni omogoča takojšnje 
odkrivanje razlogov za odstopanje, 
bodisi v pozitivno bodisi v negativno 
smer. Na osnovi teh podatkov se v 
komerciali odločajo o popravkih cen 
in naboru izdelkov, tehnologi pa opti-
mizirajo material, postopke in norma-
tive. Oboji z jasnim ciljem: povečati 
prihodke in donosnost.

Promo

breZpapirna prOiZvOdnja 
vrača upOrabne pOdatke

V podjetju Mersteel SSC delavci 
dostopajo do delovnih nalogov z 
informacijami o potrebnih mate-
rialih in navodili za razrez samo 
še prek računalnikov, ki hkrati 
služijo za enostaven zajem po-
datkov o porabi delovnega časa 
in materiala, o izmetu in zastojih. 
Tako v ERP-sistem MIT Orkester 
pridobivajo ažurne podatke za 
sprotne kalkulacije, optimizacijo 
normativov in proizvodnega 
plana in za materialno blagovno 
knjigovodstvo, kjer podrobno 
spremljajo stanje zalog materia-
lov in nedovršene proizvodnje. 
Po-kalkulacije se tudi izdelajo v 
ERP-sistemu MIT Orkester ob 
dokončanju delovnega naloga. 
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