Product Costing
Wycena produktu
w systemie Teamcenter
Przejrzystość kosztów w całym cyklu
życia produktu
Korzyści
• Zapewnia wydajny proces wstępnej
kalkulacji kosztów produktu
• Zapewnia jednolitą metodologię przeprowadzania kalkulacji kosztów i
zawiera spójną bazę danych
• Umożliwia wymianę informacji kosztowych w skali całej firmy
• Zapewnia całkowitą przejrzystość
kosztów w zakresie wszystkich zaangażowanych funkcji biznesowych
• Zapewnia łatwe oszacowanie zwrotu
zainwestowanego kapitału na przestrzeni całego cyklu „życia” produktu
• Pozwala założyć optymalną cenę
sprzedaży produktu dzięki analizie
kosztów opartej na wbudowanej
bazie wiedzy
• Generuje wiarygodną wycenę produktu z bezpiecznym marginesem
błędu

Podsumowanie
Dla firm produkcyjnych najważniejszym
zagadnieniem po innowacyjności
i jakości produktu jest to, jak koszty
wpływają na ich zdolność do konkurowania na rynku globalnym. Rozwój
szczegółowej wiedzy na temat kosztów
i maksymalna przejrzystość są absolutnie konieczne w celu osiągnięcia
doskonałej jakości zarządzania kosztami
produktu.
Według opracowania przygotowanego
przez Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA), 80 procent
przyszłych kosztów produkcji ustala się
w okresie pierwszych 20 procent cyklu
„życia” produktu. Tradycyjna rachunkowość w systemach planowania
zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie
zapewnia wystarczającego wsparcia dla
przeprowadzenia rzetelnej analizy
kosztów na etapach wstępnych

Software w ramach oprogramowania
Teamcenter® funkcja wyceny produktu
umożliwia podejmowanie decyzji na
wczesnych etapach cyklu „życia” produktu, czyli w okresie, w którym wpływ
na koszty jest największy.
Korzyści oferowane przez zintegrowaną platformę obliczania kosztów
Jeżeli w firmie brakuje ustandaryzowanych metod kalkulacji, to firma
może nie osiągnąć lub przekroczyć cele
kosztowe. Trudne jest także ponowne
zastosowanie podobnych kalkulacji
i wykonanie powtarzalnych obliczeń.
Rozwiązania software’owe w zakresie
obliczania kosztów często są niezintegrowane i użytkowane jako rozwiązanie
samodzielne.
Wykonanie kosztorysu produktu w systemie Teamcenter zapewnia platforma
zarządzająca obliczeniami, która obejmuje całe przedsiębiorstwo i tym
samym stanowi podstawę dla ustandaryzowanych metod obliczeń kosztów,
modeli obliczeniowych na bazie czynników rzeczywistych oraz zapewnienia
przejrzystości czynników kosztotwórczych. Wycena produktu w systemie
Teamcenter umożliwia wymianę danych
z indywidualnymi systemami klientów
(na przykład, ERP).

rozwoju produktu. Standardowo systemy ERP nie pozwalają na
wystarczająco wczesne ujęcie i przeanalizowane kosztów w kontekście
procesu projektowania i rozwoju produktu. Z kolei, oferowana przez
Siemens PLM

www.camdivision.pl/teamcenter
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Cechy
• Obliczenia bazujące na występujących
procesach i modelach obliczeniowych
• Zintegrowane kalkulatory czasu cyklu
dla wybranych technologii
• Elastyczne scenariusze typu “co,
jeżeli”
• Kalkulacja zyskowności
• Elastyczne funkcje raportowania
• Wizualizacja 3D, analiza i wyciąg
kosztów dla danej części
• Zawarta baza wiedzy związanej
z kosztami
• Import i eksport arkuszy z analizy
kosztów

Przypadki zastosowania przez cały cykl życia produktu

Określanie kosztów na bazie procesu
Wycena produktu w systemie
Teamcenter wykorzystuje metodologię
powyższej kalkulacji w oparciu o podejście oddolne (od dołu do góry). Ta
metoda opiera się na uszczegółowionej
strukturze produktu i określa wykorzystanie kosztów materiałowych
i produkcyjnych. Teamcenter dostarcza
dane wymagane do przeprowadzenia
obliczeń typu oddolnego. Obliczenia te
opierają się na bieżących danych
porównawczych dotyczących technologii produkcji, maszyn, materiałów
i globalnych kosztów pracy. Możliwe
jest wykorzystanie ponowne istniejących danych, takie jak koszty
materiałowe, części standardowe i procesy standardowe, pochodzących
z innych systemów. Dla modeli kosztowych, możliwe jest mapowanie
i szczegółowe przeglądanie zestawień
materiałowych (BOM) na poziomie
zespołu, podzespołu i modułu.

Obliczenia kosztów w zestawieniu BOM
opiera się na informacji kosztowej
dotyczącej surowców, części dodatkowych (zakupionych), planów pracy
i kosztów ogólnych. W rezultacie użytkownik otrzymuje szczegółową
informację kosztową, którą może wykorzystać do tworzenia wszelkiego rodzaju
raportów (na przykład, zestawień kosztów). Wycena produktu w systemie
Teamcenter dostarcza gamę obliczeń
i analiz kosztów preferowanych.
Zapewniają one dynamiczną przejrzystość kosztów produkcji
wewnętrznej, zwłaszcza odnośnie części
kupowanych od dostawców. Każda
nowa kalkulacja w systemie Teamcenter
poszerza wiedzę na temat kosztów
produkcji wewnętrznej i części z zakupu. Możliwość ponownego
wykorzystania kalkulacji zapewnia
przejrzystość przyszłych prac rozwojowych nad kosztami.

Elastyczna kalkulacja oparta na zestawieniach materiałowych i zestawieniach
planowania.
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Dane referencyjne używane do rzetelnej analizy kosztów
Informacje na temat czynników kosztowych, takie jak zakłady i dostawcy na
całym świecie, są potrzebne do stałego
zwiększania oferty wartości
kupowanych lub samodzielnie wytwarzanych komponentów. Obliczenia
kosztów produktu w systemie
Teamcenter obejmują aktualną bazę
danych z danymi referencyjnymi, takimi
jak koszty pracy, materiałów, maszyn
i procesów produkcyjnych, a także
zintegrowany kalkulator czasu cyklu.
Dzięki tym danym możliwe jest przeprowadzenie rzetelnej analizy typu
“wykonaj lub kup”, przeniesienia lub
globalnego pozyskiwania; możliwe jest
też ich użycie w celu zredukowania
kosztów produkcji.
Spójne rozwiązania dla całej firmy
Wycena produktu w systemie
Teamcenter umożliwia symulowanie
kosztów produktu w ujęciu wielofunkcyjnym oraz ich analizę i optymalizację.
Różne działy, takie jak planowanie,
zakupy, kontrola i sprzedaż, mogą
pracować razem, wykorzystując platformę Teamcenter do osiągnięcia
maksimum korzyści.
Obliczenia kosztów docelowych
Wycena produktu w systemie
Teamcenter umożliwia wykonywanie
obliczeń dla złożonych zespołów i wersji
w sposób dokładny i szybki, a także
symulowanie technicznych i biznesowych scenariuszy typu “co, jeżeli”.
Pozwala to na ocenę ilościową poziomu
kosztu: w jaki sposób wzrosty cen
materiału wpływają na ceny produktu?
Jakie zmiany będą wpływać na koszty
pracy? Jakie zmiany będą miały wpływ
na rozwój produktu?

Wdrożenie spójnego rozwiązania dla całej firmy.

Wiedza ta prowadzi do uzyskania wczesnego i transparentnego podglądu
docelowego kosztu, umożliwiając
zarządzanie kosztami produkcji na
wczesnych etapach procesu rozwoju
produktu. To ułatwia współpracę
w zakresie złożonych kalkulacji dotyczących projektów wydziałowych
i wielozakładowych oraz podnosi jej
wydajność.
Analiza ceny zakupu
Osoby odpowiedzialne za zakupy mogą
wykorzystać wycenę produktu w systemie Teamcenter. Jest to możliwe także
w przypadku różnych surowców i procesów produkcyjnych. Ponadto,
obliczenia kosztów produktu w systemie
Teamcenter pomagają w prowadzeniu
negocjacji struktury kosztów oraz warsztatów dotyczących inżynierii wartości
dla dostawców. Bazując na kosztach
szacunkowych można negocjować
przyszłe ceny zakupu na podstawie
wiarygodnych szczegółowych informacji
o kosztach. W razie potrzeby, można
wdrożyć politykę otwartej księgi.
Kalkulacja zyskowności
Korzystając z funkcjonalności kalkulacji
zyskowności, dyrektorzy zarządzający
i kierownicy mogą zabezpieczyć
inwestycje produktowe poprzez przewidywanie przyszłych kosztów i cen
jednostkowych na przestrzeni całego
cyklu „życia” produktu. Wycena produktu w systemie Teamcenter
umożliwia przejrzyste rozbijanie kosztów rocznych, przychodów
i przepływów pieniężnych oraz
zapewnia podstawę dla odpowiednich
wskaźników, takich jak wewnętrzna
stopa zwrotu (IRR), wartość bieżąca
netto (NPV) i okresy zwrotu. Stosując
obliczenia obniżonych przepływów
pieniężnych,

teamcenter

można określić zyskowność własnych
projektów, a także porównać projekty
i programy we własnej firmie, w tym
zwrot z inwestycji (ROI), zwrot z kapitału (ROC) i zwrot ze sprzedaży (ROS),
w celu podjęcia możliwie jak najlepszych decyzji inwestycyjnych.
Kształtowanie kosztów
System Teamcenter umożliwia przedstawienie całej struktury cenowej swoich
produktów, a inżynierowie kosztów
mogą w dowolnym momencie zobaczyć
wpływ zmian w obrębie procesu
rozwoju na cenę. Możliwe jest określenie czynników kosztotwórczych na
wczesnym etapie procesu rozwojowego
oraz zaproponowanie alternatywnych
rozwiązań. Dzięki oferowanym przez
wycenę produktu w systemie
Teamcenter możliwościom symulacji
kosztów, takim jak porównanie technologii produkcji, można odtwarzać
różne scenariusze produkcji.
Rachunkowość według zasady
“otwartej księgi”
Teamcenter zapewnia wsparcie użytkownika w negocjacjach z klientami
poprzez wykorzystanie

zoptymalizowanych, ale zrozumiałych
danych kosztowych w dostosowanych
formatach.
Można wykorzystywać i wyjaśniać te
dane w trakcie rozmów zgodnie
z zasadą “otwartej księgi” ze specjalistami klienta do spraw kosztów w celu
ustalenia własnej ceny. Przedstawiając
jasną strukturę kosztów oraz wiarygodne rozbicie kosztów produktu
uzyskują Państwo silniejszą pozycję
negocjacyjną.

Wycena produktu w systemie
Teamcenter zapewnia użytkownikowi
możliwość optymalizowania kosztów
produktu w celu zmaksymalizowania
marż, zysków i stopy zwrotu z inwestycji. Zapewnia ona wiarygodne
oszacowania kosztów i transparentność
umożliwiającą osiągnięcie celów kosztowych, optymalnych cen zakupu
i zyskownych cen sprzedaży.

Zintegrowana funkcja wyceny
oprzyrządowania
Połączenie wyceny produktu w systemie
Teamcenter z funkcją wyceny
oprzyrządowania w systemie
Teamcenter pokazuje interakcję między
komponentami a kosztami narzędzi
i sprawia, że projekty oprzyrządowania
są rzetelne i przejrzyste. Koszty
oprzyrządowania w ramach zintegrowanego rozwiązania są ujmowane
całościowo w zestawieniach materiałowych oraz programie produktu/
projektu. Zmiany kosztów mogą być
automatycznie aktualizowane na poziomie produktu i projektu.
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NX, Parasolid, Solid Edge, Syncrofit, Teamcenter
oraz Tecnomatix są znakami towarowymi
Siemens Product Lifecycle Management
Software Inc. lub jej filii w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie
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odpowiednio do ich właścicieli.

