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Här sitter SF Marinas Produktionsberedare,  

Johannes och planerar samt lägger in projekt.  

Allt som görs i fabriken är sammankopplat till  

ROB-EX som körs tillsammans med lagret, som  

i slutändan är kopplat med affärssystemet.
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SF Marina tillverkar flytpontoner för 
marinatillämpningar och har sin största 
produktionsanläggning på Tjörn, utanför 
Göteborg. De levererar sina produkter 
världen över och har utöver fabriken 
på Tjörn, produktionsanläggningar i 
bl.a. USA och Asien. Produktionen har 
en produktbaserad layout, d.v.s. att de 
tillverkar ett fåtal produkter som ofta är 
skräddarsydda efter kundens önskemål.

SF Marina förbättrar sin 
produktionsplanering

Digitaliserad 
produktion  
där varje  
produkt är 
unik

SF Marina hade framför allt två 
övergripande problem de ville få ordning på: 
långsiktig planering och återrapportering. 
Tidigare genomfördes planeringen i 
Excel, vilket gjorde det svårt att lämna ett 
korrekt leveransdatum till kunder. Även 
resursplaneringen var svår, vilket kunde 
resultera i ojämn beläggning på de olika 
stationerna. Det var svårt att följa upp 
projekten i detalj och se hur lång tid de 
olika delarna i produktionen tog. Allt detta 
försvårade prissättningen av produkten, 
då de inte visste exakt hur många 
arbetstimmar det tagit. 

Med ROB-EX blir det enkelt att göra såväl 
långsiktig planering som återrapportering.

Genom att lägga in respektive kunds 
leveransdatum och andra viktiga 
parametrar kan de säkerställa att 
leveranserna sker i tid och kritiska resurser 
utnyttjas optimalt.  

FAKTARUTA  
FLYTPONTON/FLYTBRYGGA: 

En ponton/flytbrygga  
består av armerad betong, 

ingjutningsgods och cellplast. 
Bärighet, stabilitet och  

slitstyrka är viktiga 
egenskaper hos  

en flytbrygga.     

”Vår största utmaning 

är att varje ponton är 

skräddarsydd för kunden, 

så vi behövde digitalisera 

och effektivisera 

utan att förlora 

individanpassningen.” 

Lina Odhe

Design & Brand Manager 
SF Marina

Långsiktig planering och återrapportering

Som ett steg i sin 
digitaliseringsresa valde SF 
Marina ROB-EX Scheduler som 
sitt verktyg för resursbaserad 
finplanering av sin produktion. 
ROB-EX presenterar en Gantt-
baserad vy som tydliggör 
kapaciteten i hela fabriken 
och skapar en enkel överblick. 
De har fått ökad effektivitet 
i produktionen, där alla på 
produktionsgolvet vet vad de 
ska göra och kan ge exakta 
leveransdatum till sina kunder. 



“Personalen ute i hallen har varsin surfplatta 

och i den har de ett schema där de kan 

stämpla in och ut. Då ser de exakt vad  

de ska göra och hjälper dem  

att planera sin dag. Det  

hjälper dem också att  

strukturera vad de 

 ska göra hela tiden.” 

Johannes Bergström

Produktionsberedare 
SF Marina 
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Önskar du att veta mer
Våra produkt- och applikationsspecialister 
hjälper dig att hitta den bästa lösningen   
att implementera verktyget inom din 
bransch och produktion.

Kontakta oss på Novotek så berättar vi mer.

Som ROB-EX användare får du:
• Tillgång till Novoteks kunniga tekniker 

och säljare inom produktionsplanering 
som hjälper dig att få ett nyanserat 
perspektiv på din planering. ROB-EX 
innebär för många ett nytt arbetssätt 
och vi finns med både innan, under och 
efter projektet för att du ska lyckas med 
en så bra planering som möjligt. 

• Med ROB-EX blir många olika roller 
involverade. Operatörerna kan få en 
större förståelse och helhetsperspektiv 
över planeringen. Säljare kan följa upp 
sina order och se när de beräknas vara 
klara. Chefer och ledning kan även följa 
upp KPI:er bland annat.

Full överblick över produktionen
För att komma i gång med 
återrapportering används ROB-EX 
applikationerna Shopfloor och Time 
Tracker. Genom dessa får planeraren en 
snabb uppfattning om vad som händer 
i fabriken vid varje specifikt tillfälle. Alla 
tidsstämplar sparas i en databas vilket 
gör att de i efterhand kan sammanställa 
statistik över nedlagt arbete. För SF Marina 
gjordes en skräddarsydd rapport för att 
de enkelt skulle kunna följa upp projekt 
och se hur lång tid de olika delarna av 
produktionen tog.

ROB-EX har även styrkan att hantera 
tillfällig personalbrist genom att t.ex. sänka 
effektiviteten på en resurs under ett antal 
dagar. Genom att göra detta räknar   
ROB-EX om tiden för att utföra operationen 
och ett nytt planerat färdigdatum kan 
erhållas. Detta kan i förlängningen leda till 
att andra order behöver omplaneras, för 
att säkerställa att angivet leveransdatum 
hålls.

Summering 
Med ROB-EX Scheduler har SF Marina fått:
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• En långsiktig resurs- och produktionsplanering. De utnyttjar sin kapacitet på ett mer  
effektivt sätt och kan ge mer exakta prognoser till sina kunder.

• De följer upp sina projekt och räknar om priserna på sina produkter baserat på hur 
lång tid det verkligen har tagit att tillverka dem. 

• Utbildning i ROB-EX har lett till en djupare förståelse för programmet och dess 
möjligheter. Johannes som är planerare jobbar aktivt för att utnyttja programmet mer.
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Läs mer om ROB-EX  
på vår hemsida

www.novotek.se

https://www.novotek.se/losningar-och-produkter/produktionsplanering/

