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Resumo 
 
O presente relatório descreve o estágio curricular inserido no âmbito do ultimo semestre do 
curso de Gestão e Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, que decorreu na Infineon Technologies, SA, em Mindelo no período compreendido 
entre 15 de Março de 2004 e 15 de Setembro de 2004. 
O projecto teve como título “Development of a Planning tool – Factory Planner” e consistia 
na elaboração de uma especificação detalhada, e posterior implementação, de uma ferramenta 
informática que permitiria ao departamento de Planeamento e Logística (PL), realizar planos 
operacionais e de médio/longo prazo de produção de volume que usasse mecanismos como 
Capacity Constrained Planning (CCP), Material Constrained Planning (MCP) e Material 
Resource Planning (MRP). 
Este estágio tinha ainda como objectivo secundário a participação na implementação de uma 
Scheduling Tool que seria implementada em todos os sites da Infineon que visa o cálculo da 
melhor alocação produto/máquina/route do plano de produção previamente definido.  
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Development of a planning tool – Factory Planner 

Abstract 
 
This essay describes the internship within the scope of the last semester of the degree in 
Industrial Engineering from Porto University – Faculty of Engineering, which took place in 
Infineon Technologies, SA, in Mindelo between the 15th of March, 2004, and the 15th of 
September, 2004. 
The project title was “Development of a Planning tool – Factory Planner” and its objective 
was to develop a detailed specification, and subsequent implementation, of an IT tool that 
would assist Planning and Logistics department in creating operational and mid/long term 
volume plans that would use mechanisms like Capacity Constrained Planning (CCP), 
Material Constrained Planning (MCP) and Material Resource Planning (MRP).  
This internship also had a secondary objective of participating in the implementation of a 
Scheduling Tool, decided to be implemented in all Infineon sites which was meant to calculate 
the best allocation product/machine/route for the production volume plan previously defined. 
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1. Introdução 

1.1. Âmbito e objectivos do projecto 
 

O estágio realizado insere-se no plano curricular do segundo semestre do 5º ano da 
Licenciatura de Gestão e Engenharia Industrial. Este teve uma duração total de 6 meses, entre 
15 de Março e 15 de Setembro na empresa Infineon Technologies, Fabrico de 
Semicondutores, Portugal, S.A. 

O estágio foi supervisionado do lado da empresa pela Eng.ª. Alexandra Castro e do lado 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pelo Prof. Jorge Pinho de Sousa. 

O projecto consistia essencialmente no estudo de implementação de uma ferramenta que 
servisse de auxílio ao planeamento de produção numa base operacional de curto prazo e ao 
mesmo tempo, que permitisse planear recursos no médio/longo prazo substituindo assim a 
miríade de folhas de Excel nas quais se apoia o departamento PL1. 

No decorrer do estágio, surgiu a necessidade de alteração dos objectivos a que me propus. 
Isto deveu-se ao facto de, o estudo que foi desenvolvido localmente para a IFPT2, ter 
suscitado interesse a nível central, em Munique, de estender esta ferramenta a todas os sites de 
BackEnd (BE). Assim sendo, a decisão da data de implementação deste projecto deixou de ser 
da IFPT e passou a ser da equipa de projectos central que só avançará para implementação 
após ter recolhido o input de todos os sites. 

Paralelamente ao projecto principal havia também um plano de integração numa equipa 
que visava a implementação de uma ferramenta de Scheduling – ASPROVA APS – que iria 
trabalhar em conjunto com o Factory Planner. No entanto, e devido a atrasos nas negociações 
de licenças com o fornecedor ASPROVA, foi impossível alcançar este objectivo ainda no 
âmbito do estágio e no período acordado. 

De forma a ser mais inteligível todas as abreviaturas e nomenclatura usada nos 
documentos e apresentações feitas para a Infineon, foi criado um glossário que pode ser 
encontrado no Anexo H com a descrição de cada abreviatura ou termo. 
Neste relatório será ainda apresentada uma descrição da empresa Infineon Technologies AG e 
Infineon Technologies Porto, o processo de fabrico, os produtos produzidos, o projecto 
dividido pelas diferentes fases que o compreenderam, e ainda objectivos atingidos, conclusões 
e propostas de trabalho futuro e melhoria contínua. 

Devido à constante preocupação com a segurança de informação, este relatório deverá ser 
classificado como confidencial e apenas os elementos do júri e o director da licenciatura de 
Gestão e Engenharia Industrial poderão ter acesso ao mesmo. 
  

                                                 
1 Planning and Logistics -  Planeamento e Logística 
2 Infineon Technologies Porto 
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1.2. Gestão e faseamento do projecto 

Durante a primeira fase de integração na empresa, houve logo à partida a necessidade de 
realizar uma reunião com a orientadora, onde foram abordadas e acordadas as actividades a 
realizar numa óptica geral.  

Já de seguida é apresentado o plano que foi delineado para este estágio, bem como uma 
descrição em detalhe das diferentes actividades a cumprir. 
 

 
 1 Analysing IT Landscape 

Nesta primeira fase de desenvolvimento do projecto, o objectivo era o de analisar todo o 
processo de planeamento dentro do departamento e as respectivas aplicações IT3 (folhas de 
Excel, Bases de dados, outros programas) que tornavam esse planeamento possível. A partir 
dessa análise, conseguiria ter uma visão “IT” de todo o processo e do flow de informação 
através dessa estrutura IT, bem como avaliar possibilidades de optimização do processo. 
 
 2 Designing and Structuring the Factory Planner 

Com base nos dados recolhidos na fase anterior, o objectivo agora é estruturar e 
especificar os requisitos para a ferramenta IT “Factory Planner”. Esta especificação será mais 
ou menos detalhada consoante o nível de detalhe imposto pelo modelo de planeamento e 
âmbito de funcionamento do sistema (projecto local / projecto global). 
 
 3 Implementing the Factory Planner 

                                                 
3 Information Technologies – Tecnologias de informação 

Figura 1 – Planeamento inicial do projecto de estágio 
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Nesta 3ª fase do projecto, e com o apoio do departamento de IT da Infineon Technologies, 
decorreria a implementação do Factory Planner que substituiria as actuais ferramentas 
utilizadas. Esta fase seria dividida em 3 sub fases distintas: 

- Preparar a existente estrutura IT para a integração com o Factory Planner 
- Implementação IT 
- Validação / “troubleshooting” recorrendo a um funcionamento paralelo de ambos 

sistemas e comparar os resultados obtidos. 
 

 4 Participation in the implementation of the BE Scheduling tool 
Este ponto do projecto consistia na participação da implementação de uma ferramenta de 

scheduling (ou escalonamento) de produção. Estaria ligada ao projecto base uma vez que este 
scheduler seria “alimentado” com a informação gerada pelo Factory Planner, e logo, seria 
uma mais valia participar em ambos. Este projecto estava planeado iniciar-se em meados de 
Maio. 

1.3. Estrutura do relatório 

O presente relatório está organizado da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Apresentação de empresa - Infineon Technologies AG 

 
A empresa Infineon Technologies, SA, nasceu no ano de 1999 através de industriais 

alemães e da gigante Siemens Semicondutor Operations. 
A Siemens, que havia sido fundada em 1847, iniciou o seu programa de I&D semicondutor no 
ano de 1952, apenas cinco anos depois dos cientistas dos laboratórios Bell inventarem o 
transístor.  

Figura 2 Estrutura do relatório de estágio 
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Durante os anos 60 a Siemens Semicondutor Operations desenvolveu Chips para o 
mercado da electrónica. Já no início de 1970 as instalações da companhia já incluíam 
instalações fabris de produção de chips na Malásia e nas Filipinas. Em 1985 a Siemens 
desenvolveu um dos primeiros chipsets para interagir com os serviços integrados de redes 
digitais de comunicações (ISDN). Cinco anos mais tarde apresentou ao público o primeiro 
chipset dedicado, para os sistemas globais (GSM) para telemóveis standard. 

Ao longo da sua história a unidade de Semicondutores do grupo Siemens uniu-se a 
outras empresas para tentar acelerar o desenvolvimento de novos produtos e expandir as 
operações. Iniciou a produção de memórias de acesso dinâmico (DRAM4) numa aliança com 
o grupo IBM em 1991.  

No ano de 1998 a Siemens entrou para o topten do mercado, no negócio de 
semicondutores, não obstante o facto dos preço de DRAM terem descido nesse mesmo ano e 
terem concluído com um prejuízo financeiro para o respectivo ano fiscal. No ano de 1999 
formou nova joint-venture com a sua subsidiária OSRAM Opto Semicondutores visando o 
mercado da óptico-electrónica. Em 
2001, a Infineon vendeu a sua quota 
nesta joint-venture, de volta à Siemens 
e abandonou o negócio da óptico-
electrónica. 
Em 2002, uniu-se, numa consolidação 
de esforços no mercado de DRAM 
quando anunciou acordos produtivos 
com produtores sedeados em Taiwan, 
entre outros, com a Mosel Vitelic, 
Winbond e Nanya Technology.  
Nesse mesmo ano a Infineon anunciou 

a aquisição das operações de fabrico 
de chips à gigante de 
telecomunicações Ericsson. 

Actualmente, o grupo Infineon Technologies AG dedica-se às seguintes Unidades de 
Negócio: COM (Wireline Communication), SMS (Secure Mobile Solutions), AI (Automotive 
& Industrial) e MP (Memory Products). A empresa em Vila do Conde destina-se 
exclusivamente à produção de MP. Com uma força de trabalho bastante criativa a Infineon 
produz 2,800 invenções por ano das quais 1,600 regista patentes. Hoje em dia a Infineon 

emprega 36,000 pessoas em todo o mundo, 
das quais 7,200 estão totalmente dedicadas a 
I&D5. 
No ano fiscal 03/04, que terminou a 30 de 
Setembro de 2004, a Infineon Technologies 
AG facturou um total de 7.2 Bio. EUR do 
quais 842 Mio. EUR foram o resultado anual 
da IFPT. O EBIT6 alcançou os 256 Mio 
EUR. 

                                                 
4 Dynamic Random Access Memory 
5 Investigação e Desenvolvimento 
6 Earnings Before Interests and Rates 

Figura 3 – Os diferentes Business Groups na Infineon 

Figura 4 - Ranking da industria de Semiconductors em 2004
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1.5. Apresentação da empresa - Infineon Technologies F.S, Portugal, SA, 
Vila do Conde 

 
A Infineon Technologies F.S, Portugal, S.A. 

é pertença da Infineon Technologies AG e 
detém o nome desde 1999.  
Foi em 1996 que o grupo Siemens, na sua 
vertente de fabrico de semicondutores, apostou 
na construção de uma unidade de produção de 
memory products DRAM em Portugal, 
sedeando-a em Vila do Conde.  

Em Abril de 1999, devido à conjugação 
de diversos interesses, nasce a “Infineon Technologies AG” – dissociando-se da casa mãe 
“Siemens Semicondutors”. Como consequência, ainda nesse ano, em Julho, a empresa, 
sedeada em Portugal, adopta uma nova designação social: Infineon Technologies – Fabrico de 
Semicondutores, Portugal, SA. Hoje em dia, apenas 19% da Infineon Technologies AG 
pertence ao grupo Siemens. 
 

Na próxima imagem podemos ver os principais sites de backend (BE) da Infineon 
Technologies de diferentes unidades de negócio, onde a fábrica de Vila do Conde se insere.  
 

1.6. Os produtos 
Os produtos produzidos na IFPT podem-se classificar dentro de duas categorias: 

Componentes ou Módulos. 

Figura 5 - Dependência legal da IFPT 

Figura 6 - Infineon Technologies – Localização das diversas fábricas do grupo de MP 
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TSOP - Thin Small Outline Package 

TFBGA  - Thin Fine Ball Grid Array 

Componentes são chips de memória fabricados a partir de uma wafer de silício que 
servem posteriormente para serem assemblados em módulos de memória RAM7 ou em outros 
dispositivos electrónicos. Ambos componentes e módulos são produtos finais da Infineon. 

Ainda de salientar que se encontra em fase de implementação a introdução de novas 
tecnologias designadas por RDL8 e WT9 que são tradicionalmente operações de FE. 

1.6.1. Componentes 

 
Actualmente o processo produtivo da Infineon Technologies 

– Porto, consiste muito sucintamente em: Assembly e Test de 
componentes e módulos de SDRAMs de 256M/512M/1G.  
 

Existem duas grandes famílias de componentes: os TSOP10 e 
os FBGA11 ou BOC12. Os componentes FBGA representam uma grande revolução quando 
comparados com os seus predecessores, 
TSOPs: são mais pequenos para a mesma 
capacidade, têm menor consumo energético 
e gastam menor quantidade matérias-primas 
no seu fabrico. Por estes motivos, os 
FBGAs estão gradualmente a substituir os 
TSOP e a serem adoptados por todos os 
fabricantes de módulos DRAM. Embora 
ambos os tipos de componentes partilhem a 
maior parte do processo de teste há no 
entanto diferenças significativas nos 
processos de assembly. Os componentes 
fabricados na IFPT são utilizados em várias 
aplicações e produtos, e para vários sectores 
de negócio tal como se pode ver pelo quadro abaixo. Uma das áreas em maior crescimento é o 
segmento Consumer devido ao crescimento do mercado de home entertainment and 

multimedia no qual se inserem as 
consolas de jogos ou as máquinas 
fotográficas digitais. 
 
Tal como se pode verificar na 
figura, o mercado de MP 
anteriormente virado quase 
exclusivamente para memória RAM 
para aplicação em módulos de 
memória, vê agora uma procura 
mais alargada que se traduz num 
crescimento sustentado da indústria 

                                                 
7 Random Access Memory – Memória não permanente 
8 Redistribution Layer – Processo que permite posterior assemblagem de multi-chip packages 
9 Wafer Test – Teste de wafers de silicio  
10 Thin Small Outline Package 
11 Fine Ball Grid Array 
12 Board On Chip 

Figura 7 – Wafer 

Figura 9 – Os dois grandes tipos de componentes 
produzidos na IFPT 

Figura 8 – Aplicações no mercado de componentes 
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de semicondutores. 
O foco dos grandes fabricantes de semicondutores é, essencialmente, o desenvolvimento 
tecnológico nos FEs e uma contínua redução de custos nos BEs. Os maiores motivos para isso 
são: 
 80% do custo final de uma 
memória é derivado das operações 
no FE devido ao custo do 
equipamento. 
 MPs são considerados produtos 
indiferenciados aos olhos do cliente 
final e como tal, o preço é crítico 
como factor de decisão. 
 A indústria de semicondutores é 
muito volátil e exige investimentos 
muito elevados o que a transforma 
numa indústria com um risco 
associado bastante elevado. 
 O preço final das memórias rege-se pela lei de Moore segundo a qual é espectável uma 
redução de 30% no preço por unidade por ano.  
De acordo com a lei de Moore, o número de transístores existentes para popular um chip de 
silício duplica cada 2 anos. Para alcançar este crescimento exponencial por unidade de área é 
necessário uma contínua redução do tamanho dos transístores. Este crescimento reflecte-se 
directamente na evolução da capacidade das memórias por ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Evolução do mercado de DRAM e share da 
Infineon 

Figura 11 – Crescimento do mercado por tipo de memória 
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Módulo com TSOPs

Módulo com FBGAs

1.6.2. Modulos 

Os módulos são uma extensão da 
produção de memórias na qual se 
assemblam num PCB13 diversos 
componentes que constituem uma 
memória RAM pronta a utilizar num 
computador pessoal, portátil ou 
servidor. Além dos componentes 
produzidos pela Infineon, também são 
parte integrante de um módulo vários 
outros componentes, incorporados 
durante a operação de assembly tal 
como R-nets, PLLs14, EEPROMs15, e 
outros. Embora nem todos os módulos 
produzidos na IFPT tenham por base 
componentes produzidos também no Porto, esta é certamente a situação mais comum. Daí a 
necessidade de um planeamento de produção cuidado que tenha em consideração o impacto 
que uma decisão relativa a uma área tem nas áreas adjacentes. 
 
 

1.7. Processo de fabrico 

Não é possível explicar o problema que me foi proposto resolver sem antes explicar com 
algum detalhe o processo de fabrico. A IFPT é, tal como já disse anteriormente, um site de BE 
e como tal, a sua actividade principal prende-se com a assemblagem e teste de componentes e 
módulos de memória RAM compostos, precisamente, por esses mesmos componentes. 
Vamos então separar ambos os processos produtivos para entendermos a sua diferença e 
interdependência.  
 

1.7.1. Componentes 

O fabrico de componentes é dividido, dentro da IFPT, em 6 áreas distintas. Estas são: 
o Pre-Assy16, Assy17, EoL18, BUI19, Test e MSP20. Em cada uma destas áreas ocorre um ou 
mais processos que visam transformar a matéria-prima, a wafer, no produto final, o 
componente. 
 

 

 

 
                                                 
13 Printed Circuit Board – Placa de circuito impresso 
14 Phase-Locked Loop – Componente activo de um módulo de memória RAM 
15 Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Componente  activo de uma memória RAM 
16 Pre-Assembly – Área de tratamento da wafer e que precede a assemblagem do componente 
17 Assembly ou Bond – Área de inicio assemblagem de componentes 
18 End of Line – Área de finalização de assemblagem de componentes 
19 Burn-In – Área de simulação de funcionamento forçado e continuado das componentes 
20 Mark, Scan & Pack -  Área de marcação e verificação final dos componentes a enviar para clientes 

Figura 12 - Módulos acabados e prontos a enviar para clientes 
ou DCs 
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A produção de semicondutores exige um ambiente de produção extremamente 
controlado em vários factores que poderiam influenciar a qualidade do produto final. As 
Clean Rooms (CRs), como são apelidadas zonas de produção, são controladas ao nível da 
temperatura, humidade, número de partículas no ar e também de electricidade estática. Os 
limites de controlo destes parâmetros variam consoante a área de produção em questão. Assim 
sendo, e genericamente, podemos classificar as CRs da linha de componentes da IFPT em 
duas categorias: 10K e 100K que representam o limite superior do numero de partículas em 
suspensão admissíveis por pé cúbico dentro da sala (10,000 ou 100,000). Todas as áreas de 
produção que tenham contacto directo com o silício da wafer, como o Pre-Assy, o Assy e o 
EoL, são obrigatoriamente áreas 10K. As áreas de BUI, Test e MSP são áreas 100K.  

O Pre-Assy é a área onde se trabalha directamente a wafer preparando-a para as 
operações seguintes. Todos os processos produtivos dentro do Pre-Assy têm por objectivo a 
singularização de cada um dos semicondutores contidos na wafer. As wafers vindas do FE, 
dão entrada na área do pré-assembly vindas do DBPO21, onde vão ser submetidas a um 
conjunto de operações. A primeira, laminating, 
consiste na aplicação de uma tape activa na superfície 
da wafer que a protegerá nas operações que se 
seguem.  

Segue-se a operação de grinding que consiste 
no desbaste da wafer de modo a reduzir a sua 
espessura total. A wafer apresenta-se à entrada no BE 
com aproximadamente 750m sendo a sua espessura 
reduzida para 380m, 300m, 200m, ou 150m 

consoante o produto a assemblar em seguida com base nessa wafer. O objectivo essencial 
desta operação é a diminuição do tamanho final do componente. 

De seguida, vamos retirar a fita protectora da superfície anteriormente colocada, numa 
operação denominada de peeling. Segue-se a colocação da wafer numa armação plástica de 

                                                 
21 Die Bank Porto – Armazenamento de semicondutores (ou dies) na forma de wafers 

Figura 13 – Flow da produção de componentes 

Figura 14 – Wafer e um chip individualizados 



Development of a planning tool – Factory Planner 

 

J. Bernardo Silvestre                            10 

 

suporte, denominada de frame. Por último, o conjunto (wafer + frame) é colocado no 
equipamento de corte para a última operação, o dicing, após a qual segue para a próxima área, 
Assy. 

A primeira das duas operações que constituem o 
assembly chama-se Die-Bond e, tal como o nome 
indica significa a união do die individualizado no 
Pre-Assy à lead frame ou substrato, consoante o 
produto final se trate de um TSOP ou de um FBGA 
respectivamente. As lead frames e substratos não 
são mais do que estruturas de suporte que farão de 
ponte de comunicação do semicondutor ao exterior. 

A operação seguinte intitula-se de Wire-
Bonding e consiste na soldadura de fio 
condutor de diâmetro muito reduzido entre o 
bond pad do semicondutor e os contactos da 
lead frame ou do substrato. O material 
utilizado é um fio de ouro de elevada pureza 
(99,9%) que garante uma excelente condução 
entre o semicondutor e a lead frame ou substrato. 

Após o wirebonding, passamos para a área do EoL, 
mais concretamente para a operação de mold, que 
consiste na fundição injectada de um polímero 
chamado EMC22, de forma a isolar e proteger os 
contactos do semicondutor.  

Após as operações de Mold TSOP e Mold FBGA, 
cada um dos tipos de produto segue um flow de EoL 

diferente. Os TSOP requerem a conformação mecânica dos leads que possibilitará ligação 
com o exterior. A primeira actividade após mold para um TSOP é o Dedam/Dejunk que 
consiste no corte ou individualização de cada um dos leads cortando o dambar. Após DD23, os 
componentes seguem para a operação de plating que 
consiste no revestimento dos leads com uma liga de 
estanho através de um processo electroquímico que 
concederá aos contactos uma superior soldabilidade. Este 
processo poderá ser denominado green ou black 

consoante é ou não utilizado o elemento químico Pb (Chumbo) para 
potenciar as propriedades de soldabilidade. Os produtos finais também 
vão incluir na sua designação a indicação do tipo de produto – green ou 
black. 

Concluído o plating os componentes seguem para a última 
operação do EoL, o Trim and Form. Esta operação, tal como o nome 
indica, consiste no corte e conformação dos leads. 

                                                 
22 Epoxy Mold Compound – Resina utilizada no processo de mold 
23 Dedam/Dejunk – Operação de corte e quinagem dos contactos de memórias TSOP 

Figura 15 – Lead frame com chip após Bond 

Figura 17 – Processo de Wirebonding 

Figura 19 – Detalhe do dambar 

Figura 18 – Bola de 
solda 

Figura 16 – Corte transversal de ambos tipos de 
componentes 
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Paralelamente a este flow TSOP no EoL, decorre o também o flow para componentes 
FBGA. Devido às diferenças entre os produtos, também as operações envolvidas são 
totalmente diferentes das apresentadas anteriormente. Devido à composição do substrato, cujo 
funcionamento e aparência se assemelha a um PCB, esta não tem a necessidade de 
conformação mecânica para conseguir um contacto com o exterior. O contacto é feito através 
de pequenas bolas metálicas que são soldadas aos contactos do substrato como mostra a figura 
18 numa operação chamada Ball Placing ou Ball Attach. A última operação do EoL no flow 
FBGA é Singulation e consiste da individualização dos componentes que estão ligados ao 
substrato.  

Saindo do EoL e entrando no BUI, 
mudamos também a classe de sala em que 
estamos a trabalhar, passando de uma sala 
10K para uma sala 100K. Na área de Burn 
In existem três operações fundamentais. São 
elas o Load, o Burn-in e o Unload. A 
primeira consiste na passagem das unidades 

dos trays24 onde chegam, para BIBs25 onde 
farão o Burn-in. O objectivo do processo de 

burn-in é criar um envelhecimento forçado de cada componente simulando condições 
extremas de funcionamento durante um longo período de tempo. O processo de burn-in tem 
como finalidade a detecção prematura de falhas nas unidades. O teste é realizado a 85º e 
simula a utilização intensiva das unidades durante os primeiros anos de funcionamento 
prevenindo assim a morte prematura que caracteriza a principal 
causa de falhas nos semicondutores nos primeiros tempos de 
utilização.  

Após BUI, a área que se segue é Test. Como o nome 
indica, é aqui que se realiza o teste final aos componentes que 
os diferencia entre NC e QC, e, dentro deste, se segregam por 
diferentes velocidades de acesso. Na maioria dos produtos é 

apenas necessário duas inserções ou testes para determinar a 
qualidade e velocidade de um componente, 
que se realizam, um a quente denominado por 
HT26 ou P2 – a 85ºC – e outro a frio, LT27 ou 
P4 – a -10ºC. Para alguns produtos de nova 
geração que requerem testes a velocidades 
superiores a 500MHz em modo DDR, é 
necessário uma 3ª inserção de teste denominada por HST28 ou P6 e é realizado numa tester 
específica. Esta fase quase final do processo de produção é crítica devido ao valor do 
equipamento envolvido. Assim sendo, a necessidade de maximizar a utilização das 45 testers 
na IFPT é imperativa. 

                                                 
24 Dispositivo de transporte de unidades entre as diversas áreas 
25 Burn-in-Boards -  Placa circuito impresso com sockets onde as unidades vão fazer o processo de Burn-in 
26 High Temperature – Teste efectuado à temperatura de 85ºC 
27 Low Temperature – Teste efectuado à temperatura de -10ºC 
28 High Speed Test – Teste à velocidade de acesso da memória  

Figura 20– Forno de Burn-in / Grafico típico da curva 
de falhas de um semicondutor ao longo da vida 

Figura 21 – Área de teste 

Figura 22 – Produtos acabados e marcados 
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No final do processo produtivo temos o MSP cuja função é marcar a laser os 
componentes consoante a triagem feita em Test com diversos dados de produção – modelo / 
lote / fornecedor e data – e posterior embalamento para expedição. O processo é praticamente 
idêntico em ambos os tipos de produto, TSOP e FBGA, no entanto, além da marcação o MSP 
faz uma verificação de alinhamento de leads e de altura das solder balls, garantindo assim 
uma filtragem final de qualquer componente NC induzido pelo manuseamento e contacto 
mecânico em BUI e Test. 

1.7.2. Modulos 

A área de produção de módulos pode ser dividida nas seguintes subunidades de 
produção ou operações: Assembly Modules, De-paneling, VM29 + Labeling, Module Test, 
APT30, QA31, Packing & Shipping and Rework. A próxima figura representa o processo de 
assembly e test de módulos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os componentes provenientes do MSP entram para a área de SMT32 em tape & reel e são 
assemblados num PCB juntamente com outros materiais tais como R-Nets, condensadores, 
resistors, entre outros. O módulo, após esta operação, entra numa outra chamada de De-
paneling. O objectivo deste processo é o de singularizar os diferentes 
PCBs. Depois de De-Paneling o módulo segue para VM onde é feita 
uma validação visual e mecânica básica que assegura o mínimo de 
integridade ao módulo. Se for detectado nesta fase algum tipo de não 
conformidade, o módulo é enviado para re-work onde se tenta a sua 
recuperação substituindo / acrescentando ou retirando componentes 

que foram erradamente assemblados. O teste eléctrico aos módulos é 
efectuado em Test MOD. Em seguida o produto segue para APT onde 
é feito o teste à sua performance e compatibilidade com diferentes motherboards. Só apenas 
após uma última verificação de qualidade é que os módulos estão prontos a serem embalados 
e enviados para o cliente. 

                                                 
29 Visual and Mechanical Inspection – Inspecção dos parâmetros de qualidade definidos 
30 Application Test – Teste dos módulos em sistemas (motherboard+processador) 
31 Quality Assurance – Validação final da qualidade do produto enviado para o cliente 
32 Surface Mount Technology – Sistema ou linha de assemblagem de módulos 

Figura 23 – Flow the produção na área de Modulos 

Figura 24 – Módulo 
acabado 
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2. Overview do projecto – Factory Planner 

2.1. Processo de planeamento 

 
O objectivo do processo de planeamento de produção na IFPT é o de reunir as condições 

necessárias para satisfazer uma procura de curto prazo e uma procura de longo prazo dos seus 
clientes. Embora no longo prazo seja quase sempre possível alocar os recursos desejados, 
ainda que requeiram investimento adicional, no curto prazo isso já não acontece devido à 
impossibilidade de reagir a limitações como a falta de capacidade ou a falta de materiais para 
um produto específico. A procura (mix de produtos / quantidades) desejada é enviada para a 
IFPT por um grupo específico em Munique – o SC33 - grupo este que tem um contacto 
próximo com os grupos de Sales e Marketing e tem visibilidade sobre toda a envolvencia do 
Unified Supply Chain Model. Este modelo, que pode ser visualizado no Anexo C em maior 
detalhe, representa o flow logístico entre 
todos os grandes grupos de processos de 
fabrico ao longo da produção de 
componentes/módulos na Infineon.  

O planeamento na Infineon Porto é 
baseado na sua maioria em folhas de Excel. 
Parte do processo de aprendizagem e estudo 
do flow de planeamento teve como objectivo 
a identificação destas folhas de Excel bem 
como a sua interacção ou flow de dados. 
Estes ficheiros, que serão analisados mais 

em detalhe no seguimento deste relatório, 
permitem aos planners a implementação do 
Master Planning Process (ver anexo B) que é um sub processo de um processo chave da 
Infineon intitulado Operational Planning. O objectivo do MPP34 é maximizar a produção 
equivalente do bottleneck (usualmente, a área de Teste), minimizar o cycle time e os custos de 
produção e minimizar as interrupções de produção garantindo a disponibilidade de 
componentes para módulos e materiais. 
 
 

 
 
 

                                                 
33 Supply Chain Group 
34 Master Planning Process 

Figura 25 – USCM  flow e unidades logísticas 
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Figura 27 – Flow iterativo “Capable to Promise” do MPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos ver na figura abaixo, de uma forma mais simplificada as 3 principais 
iterações do planeamento que constituem a base do MPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos ver agora em detalhe como se processa cada uma das iterações do MPP bem 
como o scheduling do plano final. 
 
Capacity Planning Iteration 

Tal como o nome indica este flow iterativo garante a confirmação da existência de 
capacidade para cada plano requerido pela SC. Neste processo são utilizados essencialmente 2 

Figura 26 – Sub-operações e sub-processos do Master Planning Process 
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ficheiros de Excel para componentes: o Volume_Interface_Comp.xls [ficheiro que contem o 
plano de volume] e o Capacity_Profile_Comp.xls [ficheiro no qual é modelada a capacidade 
de todo o flow produtivo da área de componentes], e 2 ficheiros também de Excel para 
Módulos: WP_MOD.xls [volumes] e o Capacity_Profile_Mod.xls [modelos de capacidade]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na figura anterior podemos ver um exemplo da visualização dada pelo modelo de 
capacidade ao Volume Planner de componentes. A ferramenta indica a capacidade livre por 
área de processo ou tipo de equipamento dentro de cada Manufactoring Level. A escala 
temporal do ficheiro abrange por norma 2 anos fiscais (o actual e o próximo) embora os 
planos mensais enviados por MCH apenas contemplem 18 meses. Embora este sistema de 
visualização seja bastante útil para o Volume Planner, não é suficientemente inteligente pois 
não optimiza a utilização total da linha de produção através de variações ao mix de produtos 
trabalho este que fica a cargo quer do Volume Planner quer do Capacity Planner. Neste 
processo iterativo manual o objectivo do Volume Planner é cumprir o plano de produção 
acordado com a SC na semana anterior, maximizando o DR35 e o volume total produzido, ou 
seja, maximizando a utilização do bottleneck.  
 
Material Planning Iteration 

O owner deste processo, ao contrário do processo anterior, não é o Volume Planner mas 
sim, o Material Planner. Devido ao tamanho dos ficheiros de Excel envolvidos em cada um 
dos processos, não é possível para o Volume Planner de componentes fazer um plano que 
simultaneamente assegure capacidade e materiais. Assim, apenas após conclusão do processo 
de verificação de capacidade, é verificada, pelo Material Planner, a disponibilidade de 
materiais para esse plano. Esta restrição de planeamento origina várias vezes problemas que 
obrigam o Volume Planner a fazer vários acertos ao plano até encontrar o mix e quantidades 

                                                 
35 Delivery Reliability – Indicador de eficiência da produção semanal 

Figura 28 – PrintScreen to ficheiro Capacity_Profile Comp.xls utilizado na validação de capacidade 
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ideais de acordo com todas as limitações de materiais e capacidade que tem. Já para o 
processo de planeamento de volumes de Módulos, a funcionalidade de MRP36 está a correr 
em SAP o que permite uma maior velocidade de confirmação e reacção a alterações de plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wip Availability 

Além das validações de capacidade e de materiais o Volume Planner necessita de verificar 
todo o WIP37 existente na linha de produção de modo integra-lo no processo de planeamento 
de curto prazo num horizonte de 1 semana. O WIP existente dos diferentes produtos nas 
diferentes operações é analisado através de consultas à base de dados de produção. Com base 
nos inventários existentes e o ponto do processo onde se encontram, o Volume Planner faz 
uma previsão do volume que necessita iniciar adicionalmente em Pré-Assembly para cumprir 
um plano de output da semana seguinte. A consulta à base de dados de produção era feita 
através uma base de dados local em ACCESS mas foi convertida numa query em BO38, um 
software de reporting que permite um acesso simples a todos os dados de produção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Material Resource Planning 
37 Work in Process – Produção a meio do processo produtivo 
38 Business Objects – Software de reporting 

Figura 29 -  PrintScreen do MRP de componentes em SAP 

Figura 30 – Printscreen de relatório de WIP por área de produção em Business Objects 
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Scheduling 
Após conclusão do processo iterativo de optimização do mix de produção e a 

discussão/aceitação de um plano de volumes com os engenheiros de produção, é necessário 
passar a mesma informação para a linha de produção através de ferramentas de scheduling 
com as ordens de produção planeadas. Devido às diferenças entre os planos de assembly e os 
planos de test dos componentes e módulos é necessário a existência de schedulers de starts e 
schedulers do demand a ser produzido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Ferramentas 
 

De modo a ser possível realizar o processo acima descrito é indispensável a utilização de 
inúmeras ferramentas IT que vou passar a descrever. Essencialmente, a maior parte destas 
ferramentas são folhas de Excel interligadas que permitem validar um plano de produção quer 
em capacidade, quer em disponibilidade de materiais, e ainda tendo em consideração o WIP 
na linha. Além do Excel, há ainda ferramentas em Access e o MRP a correr em SAP. Depois 
de o plano estar concluído há ferramentas complementares de scheduling que servem de 
interface para dar instruções de processamento ao MES39 e ferramentas de reporting que 
permitem posterior acompanhamento diário do cumprimento do plano de produção. Durante a 
fase inicial do estágio foi feito um levantamento exaustivo de todos os ficheiros e diferentes 
softwares utilizados em todo o processo de planeamento desde a fase de demand por parte de 

                                                 
39 Manufacturing Executing System – Software operacional e de controlo da produção 

Figura 31 – Printscreen da ferramenta Deman Manager e Bond Scheduler utilizados no despatching do plano 
realizado  
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MCH até à fase de produção desse mesmo demand e consequente controlo de operações. A 
conclusão final deste levantamento da existente estrutura IT, que pode ser vista na figura 32 
ou em maior detalhe no Anexo E, foi de que o número de ficheiros utilizados e a sua 
interacção resultavam num processo lento e bastante passível de erros devido à excessiva 
dependência em pesados ficheiros de Excel e em bases de dados pouco robustas em Access. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No processo de planeamento as principais ferramentas utilizadas são as que mantêm e 
actualizam os sucessivos planos de volumes e mix de produção, as que mantêm actualizados 
parâmetros de capacidade, as ferramentas de MRP que validam disponibilidade de materiais 
para cada plano ou cenário de produção, e ainda as ferramentas de demand input, de reporting 
e de scheduling. Todas as ferramentas periféricas e de suporte às ferramentas principais 
deveriam, numa situação ideal, ser eliminadas por incorporação das suas funcionalidades nas 
ferramentas principais que vamos passar a melhor descrever. 
  
Volume_Interface_Comp.xls e WP_MOD.xls 

São os ficheiros base de todo o planeamento. Neles está contido o plano semanal de 
produção dos próximos 18 meses. Quer o Volume_Interface_Comp.xls para componentes, 
quer o WP_MOD.xls para módulos, são a ferramenta de trabalho dos Volume Planners. 
Durante o ciclo semanal de OPL e do ciclo mensal de VRFC os volumes requeridos por 
MCH40 são inseridos em cada um dos ficheiros. Baseado no plano de volumes pretendido por 
MCH (plano Test-Out), é necessário criar-se nos ficheiros de volume um plano de assembly 
baseado no plano desejado de teste. Este plano de assembly contempla o Yield de cada 
produto bem como o seu Cycle Time (CT) de produção. Contêm todos os produtos 
actualmente em produção e um histórico desde o início do ano fiscal. 
 
Capacity_Profile_Comp.xls e Capacity_Profile_Mod.xls 

Estes são os ficheiros usados para validação da capacidade da fábrica. Permitem ao 
Volume Planner identificar facilmente uma situação de bottleneck numa qualquer área de 
produção. Neles está contida informação sobre a capacidade de todos os equipamentos e todas 
as operações. O volume de assembly e test a ser validado é importado dos ficheiros: 
Volume_Interface_Comp.xls e WP_MOD.xls. Cada um dos dois ficheiros de capacidade é 
alimentado por modelos complexos de capacidade que visam simular o funcionamento de 
cada área de produção com os parâmetros críticos do funcionamento do processo e de cada 
tipo de máquina.  
 

                                                 
40 Munique – Planeamento Central 

Figura 32 – Arquitectura IT existente actualmente para o planeamento de componentes e módulos 
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Business Objects 
O BO é um software de data reporting que permite, de uma forma bastante simples, 

construir modelos de consulta e extracção de dados de qualquer tipo de DBs41. No processo 
de planeamento, o BO executa funções de visualização e extracção dos volumes de produção 
pedidos por MCH de DBs centrais bem como consultas às DBs locais do MES de forma a 
obter dados de produção como volumes produzidos por operação, por máquinas, por área de 
produção e com a granularidade temporal desejada – por dia, por semana, mês ou ano. 
Podemos ainda fazer o seguimento da história de produção de um lote a partir dos registos do 
MES tal como ver a que hora foi iniciado numa determinada operação e a que hora terminou. 
Devido à sua facilidade de utilização, o BO é largamento utilizado na consulta de wip em 
produção, actividade fundamental no planeamento semanal de volumes. 
 
DM2 e Scheduler 

As ferramentas Speed Manager, Bond Scheduler, Load Scheduler e Modules Scheduler 
foram todas elas desenvolvidas no Porto pela equipa de IT local e servem de interface entre o 
PL e o MES FAB300 permitindo alocar ordens de produção na linha de acordo com o 
planeado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Problema e situação encontrada 

 
O processo de planeamento de volumes é um dos processos mais importantes do 

departamento PL e da Infineon Porto. Este processo incorpora os objectivos de maximização 
do volume produzido e optimização do mix de produtos de acordo com as restrições existentes 
de capacidade, materiais e WIP existente na linha de produção.  
Devido ao crescente aumento de complexidade no planeamento por introdução de novas 
restrições anteriormente inexistentes bem como devido ao aumento e à especificidade do mix 
de produção da IFPT, esta actividade tornou-se cada dia um maior desafio aos responsáveis 
por cada uma das actividades relacionadas: Capacidade, Materiais e análise do WIP com 
respectiva análise de CT e Yield. O problema mais notório que advém do aumento da 
complexidade do processo é o tempo requerido a estes recursos para fazerem cada loop ou 

                                                 
41 Data Bases 

Figura 33 – Printscreen GUI do FAB300 
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iteração de planeamento. Além de requerer cada vez mais tempo, as ferramentas actuais são já 
insuficientes para acompanharem a evolução do processo. O Excel, embora seja o software de 
referência pela versatilidade e customização que permite, traz desvantagens claras de 
consistência e fiabilidade de dados, de segurança da informação contida, de velocidade de 
cálculo e da impossibilidade de múltiplo acesso simultâneo ao mesmo ficheiro sem que isso 
represente um risco adicional à integridade dos dados, face a uma ferramenta IT assente numa 
base de dados mais robusta e que incorpore algoritmos de optimização de várias variáveis de 
acordo com as restrições impostas. Actualmente existem 2 Volume Planners a trabalharem na 
realização de cenários de produção, análise do mix de produtos pedido, análise de bottlenecks 
que restringem a capacidade, e na validação da existência de materiais. Os dois Volumes 
Planners fazem dois loops de planeamento semanal a que acresce um loop de planeamento 
mensal, uma vez por mês – o VRFC42. Devido à falta de performance das ferramentas Excel 
que suportam todo o processo centrado nos Volumes Planners, estas actividades requerem 
100% da sua actividade e de certa forma limitam a eficácia do processo. Eficácia essa que é 
medida mensalmente e semanalmente com indicadores (KPI’s43) claros e visíveis para toda a 
organização. Os dois principais indicadores são o Volume Fulfillment, e o Delivery Reliability.  
O Volume Fulfillment mede o cumprimento do volume total produzido contra o inicialmente 
planeado, quer de uma forma mensal contra os sucessivos VRFCs quer de uma forma semanal 
contra cada um dos OPLs44. Um dos maiores indicadores da “saúde” e performance de uma 
empresa de semicondutores é o custo por peça produzida. De acordo com a Lei de Moore, 
este custo deveria reduzir 30% anualmente. Assim sendo, e de forma a rentabilizar ao máximo 
os seus custos fixos, uma fábrica como a Infineon Porto, tem sempre como objectivo principal 
a maximização do volume produzido e daí o foco neste indicador. 

O Delivery Reliability mede o nível de serviço do Porto 
para com os seus clientes. A medida é calculada para cada 
produto, como sendo o rácio entre o volume produzido e o 
volume planeado numa base semanal e pedido por MCH de 

acordo com as ordens de compra colocadas pelos nossos 
clientes. O indicador final é dado pela média dos indicadores de 
cada produto. De modo a evitar que uma entrega excessiva de um produto influencie 
exageradamente o indicador total, o máximo que pode ser atribuído a cada produto é 110%. O 
objectivo é manter este indicador o mais próximo possível de 100% de modo a garantir uma 
satisfação dos pedidos dos clientes.  
Qualquer erro decorrente do processo de planeamento que serve de base ao comprometimento 
dos volumes a entregar aos nossos clientes, reflecte-se nos indicadores de volumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
42 Volume Rolling Forecast – Plano mensal de volume a produzir por cada um dos BE sites 
43 Key Performance Indicators – Indicadores de performance calculados com base nos dados de produção 
44 Operational Planning -  Plano semanal de volume a produzir por cada um dos BE sites 
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Figura 34 – Relatório semanal e mensal de KPI’s de produção. 

Equação 1 – Delivery Reliability
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A excessiva dependência de Excel por parte do PL leva a que um ou vários dos problemas 
acima apontados levem à ocorrência de falhas no processo que por sua vez provocam uma 
perda de eficiência na produção, no mix pretendido ou no consumo e disponibilidade de 
materiais. Tornava-se pois urgente a necessidade de redução da dependência em Excel por 
substituição por um ou vários softwares mais robustos e que permitissem uma arquitectura IT 
final de todas as ferramentas que suportam o processo de planeamento. Esta nova arquitectura 
IT deverá ter em consideração todas as restrições existentes actualmente, bem como preparar 
uma plataforma adaptável que garanta flexibilidade e costumização para se adaptar a 
situações futuras de aumento de complexidade. Deverá incluir todas as áreas de produção 
susceptíveis de serem planeadas mas tendo por base um sistema flexível que não seja 
específico a qualquer uma delas mas sim uma plataforma comum de integração de dados de 
planeamento e algoritmos de optimização de linha de produção. Assente neste novo sistema 
deverá correr uma plataforma de reporting de dados produtivos e cenários alternativos de 
produção bem como uma indicação on-line dos indicadores a qualquer altura da semana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A melhor solução avaliada para reporting é Business Objects como foi acima referido. 
Num âmbito mais global de interligação entre todas as fábricas da Infineon deverá também 
possibilitar uma comparação de performance (KPIs) bem como factores de complexidade de 
produto e produção entre sites. 
 

Figura 35 – Exemplo de relatório de monitorização da evolução do Range (CT dinâmico) e do Output vs target 

Figura 36 – Exemplo de um relatório de comparação de performance entre sites. Volume equivalente produzido vs target 
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3. Solução proposta – Factory Planner 

 
A solução proposta para resolver o problema actual de planeamento passa pela 

implementação de uma ferramenta IT que sirva de base ao planeamento de volume e que 
consiga, de uma forma automática, simplificar cerca de 90% do trabalho do Volume Planner. 
Este novo software deverá permitir uma interacção automática com as ferramentas IT já 
implementadas no processo actual e deverá incluir heurísticas de optimização dos planos de 
volume de acordo com restrições dadas (máximo volume, mínimo CT, mínimo WIP, máximo 
DR, etc). 
 

3.1. Vantagens 

 
Esta solução deverá apresentar vantagens significativas e mesuráveis em relação às 

diversas ferramentas actuais e com um impacto significativo nos indicadores que medem a 
performance do processo que vai suportar. Como maiores vantagens na mudança para este 
tipo de software temos:  
- O facto de passarmos de uma situação com inúmeras folhas de Excel e concentrar todo o 
planeamento num só software tornando o processo mais visível e claro para o planner. 
- A superior visibilidade sobre os diferentes planos e cenários de volume bem como a 
possibilidade de comparação entre eles. 
- A integração do ERFC45 no VRFC. Actualmente o processo de ERFC é um processo 
paralelo e distinto do processo de VRFC embora utilize os mesmos recursos e obedeça às 
mesmas regras logísticas. O objectivo futuro é que ambos estejam interligados pela mesma 
ferramenta de planeamento. 
- Possibilidade de trabalho simultâneo de vários utilizadores 
- Interacção com MCH possibilitando a partilha de informação de capacidade/wip & material 
availability para pré-validação de um plano de produção. Esta troca de informação permitirá 
aumentar a qualidade do plano final levando a uma optimização dos recursos e 
simultaneamente à possibilidade de nos comprometermos mais cedo com os pedidos dos 
nossos clientes finais. 
- Redução do tempo de análise de um cenário de volume de aproximadamente 2 dias para 
aproximadamente 2 horas permitindo rapidamente detectar possíveis bottlenecks ou situações 
impeditivas, como é a falta de materiais, e assim agir mais rápido na sua resolução. 
- Reduções do esforço manual dispendido pelos planners permitindo-lhes dedicarem-se à 
optimização de processos e outras tarefas de maior valor acrescentado. 
 

                                                 
45 Engineering Rolling Forecast – Planeamento de curto/médio prazo de actividades de engenharia 
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3.2. Soluções preferenciais 

 
Durante todo o período de estágio, e à medida que as especificações da solução final iam 

sendo desenvolvidas e melhoradas, foi-se tornando claro o tipo de funcionalidades que seriam 
necessárias desenvolver de raiz pelo IT ou que deveriam pré-existir de base num software 
mais genérico de modo a ser possível uma adaptação às nossas necessidades. No decorrer do 
projecto foram sendo analisadas as especificações de base de várias soluções de planeamento 
de produção, análise a partir da qual se evidenciaram duas ferramentas distintas e de dois 
fornecedores diferentes que melhor correspondiam às necessidades da Infineon Porto. 
 

3.2.1. SAP APO PP 

 
 A primeira das duas, foi o módulo PP [Production Planning] da 

empresa alemã SAP. Este módulo trabalha dentro da estrutura SAP APO 
[Advanced Planner and Optimizer] que abrange uma série de soluções 
para integrar o flow logístico de uma empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A maior vantagem desta solução seria a fácil integração com o MRP actualmente 
existente já a correr em ambiente SAP. Como maior desvantagem tinha o facto de ser um 
módulo muito genérico que obrigaria a uma intensa adaptação à nossa realidade de 
planeamento bem como a necessidade de integração a montante de um ou mais módulos 
associados. 
 
 
 
 
 

Figura 38 – Estruturação integrada e modular da ferramenta SAP APO 

Figura 37 – SAP logo 
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3.2.2. i2 Factory Planner 

 
A segunda opção seleccionada foi uma ferramenta intitulada 

Factory Planner pertencente a um conjunto de ferramentas 
chamado Supply Chain Execution fornecido pela empresa i2. A 
i2 oferece também uma solução encadeada de módulos de 
planeamento para gestão integral de uma cadeia de abastecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Printscreen de um exemplo de visualização do módulo SAP APO PP 

Figura 40 – i2 logo 

Figura 41 – Localização do módulo SCE na estruturação integrada dos produtos i2 
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A maior vantagem desta solução era a forte vocação para o planeamento bastante único de 

semicondutores, vocação essa desenvolvida por parceria de desenvolvimento de software com 
diversas empresas líderes do mercado mundial de semicondutores. A outra grande vantagem 
do Factory Planner da i2 era o facto de já ter decorrido um projecto-piloto de implementação 
na Infineon mas na unidade de negócio da Lógica. Assim sendo, existia já algum bom 
feedback, quer IT quer operacional da modelação e funcionalidade da ferramenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Desvantagens 

 
De qualquer forma, a solução sólida e profissional que qualquer uma destas ferramentas 

apresenta, tem também alguns inconvenientes em relação à solução de Excel. A mais notória 
é claramente o facto de se tratarem de ferramentas “rígidas” que retirariam a flexibilidade 
existente hoje em dia no processo. Esta flexibilidade é particularmente útil quando, numa 
indústria bastante dinâmica como a de semicondutores, as regras de planeamento e produto 
variam significativamente obrigando uma constante adaptação da forma de modelar e planear. 
Além disso, o facto de serem ferramentas hardcoded torna impossível a fácil detecção de 
erros nos algoritmos que lhes servem de base. Seria necessário uma interligação robusta e 
automática entre ferramentas de planeamento de fornecedores diferentes e com estruturas de 
bases de dados que as suportam também distintas. A chamada “basic data” – conjunto de 
dados que servem de base ao planeamento, como o CT e o Yield dos produtos ao nível da 
operação – desempenhariam agora um papel fundamental no processamento automático dos 
dados e a sua manutenção tornar-se-ia numa das principais responsabilidades dos Volume 
Planners. 
 
 
 
 

Figura 42 – i2 Factory Planner work layer – RAP UI
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3.4. Fase 1 de implementação (PH1) 

 
A solução proposta divide-se em duas fases de implementação que estão relacionadas com 

a implementação de outras ferramentas que permitirão construir a futura IT Landscape. A 
primeira fase, que pode ser visualizada no esquema da Figura 43, traduziria a implementação 
de Starts and Outs Planning (MCP46) – cálculo linear de volumes num sistema logístico misto 
Push/Pull atendendo a restrições básicas como a produção esperada por semana/mês e a perda 
de Yield por produto/operação – integração com SAP para retorno de dados de MRP47, 
integração com o FAB300 para obtenção online de WIP por produto/operação/route e ainda 
obtenção de dados de capacidade por via de upload de Excel onde a produção é modelada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Factory Planner deverá retornar como output um plano de produção diário/semanal por 
produto que será exportado para o Demand Manager / Speed Manager / Bond Scheduler. 
Deverá também possuir um sistema de reporting de dados de planeamento versus produção 
efectiva com uma granularidade temporal que deverá ir do dia até ao trimestre. 
 
 
 

3.5. Fase 2 de implementação (PH2) 

 
Numa fase posterior, o objectivo é substituir toda a ainda existente ligação a ficheiros de 

Excel, por ferramentas que garantam uma maior visibilidade, simplicidade e poupem tempo 
de tarefas manuais aos planners. 

                                                 
46 Material Constraint Planning 
47 Material Requirements Planning 

Figura 43 – Primeira fase de implementação do Factory Planner
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Assim, e em relação à primeira fase de implementação, toda a basic data de planeamento 
(Yield, CT, Speed Shares, etc) passará a ser mantida numa base de dados já existente e 
desenvolvida internamente pelo grupo de IT da Infineon – o 
PGS+Planning – a qual teria de ser adaptada de forma a 
incorporar estes dados. Também os modelos de capacidade 

actualmente existentes apenas em Excel, passarão a ser 
modelados em dCp – dynamic Capacity planner – uma 
ferramenta da empresa de software Nimble que está também em período de avaliação e 
projecto-piloto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 – Segunda fase de implementação do Factory Planner 

Figura 45 – Nimble logo 

Figura 46 – GUI do dCp 
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As tools de scheduling existentes (DM2, Scheduler) seriam 
substituídos pelo software APS [Advanced Planning and Scheduling] 
do fornecedor japonês ASPROVA que faria toda a interface com o 
FAB300 no sentido de optimizar o start de lotes de acordo com as 
restrições modeladas. Este software pende no entanto de uma 
validação de funcionalidades que serão testadas no projecto-piloto a 
decorrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objectivo para o Factory Planner tal como foi desenhado, com as funcionalidades que 
dele se esperam, e com a obrigatoriedade de migrar ou adaptar outras ferramentas da IT 
Landscape, quer do Porto, quer central, deixa de o ser à escala de um projecto local e passa a 
ser o de um projecto IT de larga escala de implementação – incluindo todos os sites de 
produção e com uma duração de implementação superior a um ano – que atravessará 
transversalmente toda a estrutura de planeamento actualmente existente. Só assim será 
possível tirar partido de um novo tipo de “inteligência artificial” que permita uma melhor 
alocação de recursos a nível global. 

Figura 47 – GUI da ferramenta de gestão de basic data central – PGS+ Planning 

Figura 48 – Asprova logo 

Figura 49 – Visualização de reports de evolução de ordens (ou lotes) e utilização de recursos em ASPROVA
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4. Factory Planner – Detalhe e especificação da ferramenta 

 
Neste capítulo entra-se no detalhe da especificação genérica de uma ferramenta de 

planeamento que cumpre os requisitos descritos acima entrando nos detalhes das diversas 
iterações e restrições impostas. A explicação da especificação vai seguir a estrutura da 
especificação original – Factory Planner User Requirements and Tool specification PH1 v1.0 
– submetida ao IT e ao grupo de projectos central em MCH, pode ser consultada em detalhe 
no Anexo I. 
 

4.1. Âmbito e abrangência da ferramenta 

[Capítulo 1.1.1 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 
 
A futura ferramenta “Factory Planner” deverá: 
 
 Substituir ~90% de todas folhas de Excel 
 Reduzir em mais de 50% o trabalho manual de um Volume Planner 
 Reduzir em mais de 90% o tempo necessário a dar um feedback a um plano ou cenário 

de volumes pedido por MCH 
 Incluir o planeamento de todos os produtos produzidos na IFPT 
 Incluir os principais MLs48: CPREASSY; CASSY; CTEST; MODASSY; MODTEST 
 Incluir as principais áreas de produção / Operações: Pré-Assy; AS1 (ou Assembly); 

AS2 (ou End of Line); BI (ou Burn-In); P4 (Low Temp Test); P2 (High Temp Test); 
P6 (High Speed Test); MSP (Mark Scan and Pack) 

 Dar um feedback claro e preciso de volume expedido esperado numa base semanal 
 Gerar dados de reporting semanal, mensal, trimestral e anual de produção planeada 

contra volume produzido.  
 

4.2. Desenho da arquitectura integrada 

[Capítulo 1.2 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

O desenho de uma arquitectura integrada de todas as ferramentas de planeamento que 
eram relevantes no processo de Volume Planning foi sendo alterado à medida que foi sendo 
definido quais as fronteiras que queríamos para o Factory Planner. 

                                                 
48 Manufacturing Levels 
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Esta futura IT Landscape foi pensada de forma a ser o mais flexível e adaptável possível 
utilizando sempre uma lógica de funcionamento que fosse uniforme e indiferenciada da área 
de produção a que se destina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Funções planeadas e limitações da ferramenta 

[Capítulo 1.1.2 e 2.1.1 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

As mais importantes funções planeadas e incluídas de base na especificação da ferramenta 
são as seguintes: 

Figura 50 – Evolução a partir do estado inicial, do desenho integrado da futura IT Landscape de planeamento 

Figura 51 – Relação entre os processos críticos e as ferramentas que os suportam 
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 Planeamento de curto e médio prazo numa escala semanal com base num pedido de 
volume de MCH. 

 Previsão de % de cumprimento de um volume de componentes pedido com base no 
WIP existente na linha e no Chip Distribution (previsão de entrega de wafers dos 
FE’s) usando para o efeito dados de Yield e CT por produto por operação (MCP – 
Material Constraint Planning). 

 Previsão de % de cumprimento de um volume de módulos pedido com base no WIP 
existente na linha e no plano de componentes usando para o efeito dados de Yield e 
CT por produto e por operação. 

 Capacidades de reporting interno (Porto) e externo (MCH ou outros sites) utilizando 
uma interface de Business Objects (BO). 

 Troca de dados de planeamento (capacidades; WIP; existência de materiais; Yields; 
CTs; etc) bem como cenários e planos alternativos com MCH também através do BO. 

 Sincronização dos volumes planeados entre componentes e módulos e alertas como 
“component shortage” ou “components delivered on xx-xx-200x by IFIC”. 

 Interligação com os actuais schedulers após conclusão e validação do plano, quer para 
componentes como para módulos. 

 Possibilidade de alteração (overwrite) manual a qualquer dado pelo Volume Planner. 
 Planeamento não apenas do volume out da fábrica, mas sim também de cada área (ex. 

plano de volume semanal para o Burn-in ou o EoL). 
 

Há no entanto algumas funcionalidades que se vão manter externas ao Factory Planner. 
Tais funcionalidades incluem: 

 
 Planeamento de capacidade – a função de planeamento de capacidade vai ser 

desempenhada pelo Excel numa fase inicial até o projecto dCp estar concluído. Os 
inputs de capacidade vão ser fornecidos ao FP por batch inport files e, numa fase 
inicial, apenas para os principais bottlenecks. 

 A total duração da semana será considerada útil pelo FP  24h / 7 dias por semana. 
Qualquer restrição ao total de tempo disponível para produzir terá que ser parte de 
outra aplicação tal como na iteração de capacidade (ex. uma semana com uma 
paragem de dois dias significará um tempo disponível de máquina igual a 120h) ou um 
input manual do Volume Planner (ex. uma semana com uma paragem de 2 dias 
significará que um plano de 700k de um produto será reduzido para 500k) 

 O mix de produção não poderá ser arbitrário mas sim definido por MCH ou pelo 
Volume Planner. O FP poderá apenas optimizar o mix dado nunca violando as 
restrições que lhe servirão de base à obtenção dos KPIs desejados (ex. maximização 
do output semanal ou maximização do DR) 

4.4. Descrição funcional da ferramenta – Flow de planeamento 
Componentes 

[Capítulo 2.1.2 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

No capítulo da especificação indicado acima podemos ver um exemplo de funcionamento 
pretendido do FP, para componentes e outro para módulos. Vamos agora analisar cada sub-
função exemplificada no primeiro diagrama (flow funcional de planeamento de componentes 
sem MRP). 
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4.4.1. OPL Load and WIP availability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta primeira fase o FP recebe um novo plano de volumes (OPL) disponibilizado por 
MCH em BO e faz uma consulta ao FAB300 de modo a consultar todo o WIP existente na 
linha de produção. Esta consulta é feita ao nível do Baunumber (BNR) que é um código 
numérico que está associado a um produto e a um Manufacturing Level (ML). Devido ao 
elevado número de variações de um produto, o numero de BNRs existentes em sistema 
ascende a vários milhares, pelo que o planeamento não é feito a este nível de detalhe, mas sim 
a um nível que seja inteligível para o Volume Planner. A este nível de detalhe das 
características de um de produto chamamos granularidade significativa do produto. Esta 
granularidade significativa é assim chamada pois varia consoante a área de produção para 
onde o FP está a consultar WIPs. Podemos encontrar uma explicação de modo a entender 
melhor o que é a granularidade e qual o seu significado no planeamento de volumes, no 
Anexo A deste relatório. 

De modo a convertermos os dados de WIP por operação retirados do FAB300 para o nível 
de granularidade de produto existente no OPL é necessário que o FP faça uma consulta ao 
PMD – Product Master Data – a base de dados interna de produto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No final desta consulta, os valores retornados deverão ser validados pelo Volume Planner 
de modo a garantir que todo o WIP considerado poderá de facto ser contabilizado para efeitos 
de planeamento (ex. volume produtivo de um produto numa determinada operação mas que 
vá parar numa operação posterior devido a um problema conhecido mas ainda não visível em 
sistemas) 

Figura 52 – Diagrama funcional do flow de carregamento de OPL / WIP 

Figura 53 – Menu de pesquisa de BNR no PMD 
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4.4.2. Wafer availability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após ter a informação das quantidades de WIP disponível por produto e por operação bem 
como o plano pedido para a semana seguinte (wk1), o FP deverá gerar um plano de starts em 
função das necessidades – Pull System.  
 

Tendo por base as necessidades totais de starts, o FP irá verificar quais as 
disponibilidades de wafers para a wk1. Para tal, além das wafers existentes no DieBank do 
Porto, terá também de verificar qual o output esperado dos FE’s. Essa informação é 
distribuída no final de cada semana num ficheiro chamado Chip Distribution.xls (actualmente 
em Excel mas a ser integrado futuramente em BO – plataforma universal de reporting).  
 

Se após esta consulta, as wafers existentes forem suficientes para cumprir o plano de 
starts da wk1, o FP gerará um plano que adicionalmente garanta um volume 10% acima do 
pedido, de modo a garantir um DR planeado de 110% e em segundo lugar, alertará o Planner 
para o facto de existirem ainda wafers suficientes para produzir além dos volumes pedidos – 
Push System – sem no entanto não aumentar o plano por si só. Este tipo de optimização 
automática não é possível sem uma validação de capacidade ou materiais. Assim sendo, o 
flow dá o plano por fechado e segue para o flow seguinte – validação de capacidade. 

Figura 54 – Diagrama funcional do flow de cálculo de necessidade de wafers 
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Se após a consulta de wafers existentes, a ferramenta verificar que as existências não 
asseguram a exequibilidade do plano pedido por MCH, o FP criará um report de modo a 
alertar o Planner local e central. 

4.4.3. Capacity and Material validation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devido à futura integração com o dCp e com o SAP, na fase 1 de implementação do FP, 
este deverá ainda conter uma funcionalidade de export/import dos volumes planeados para 
Excel de acordo com um formato pré estabelecido. Esse formato permitira cruzar os volumes 
com dados de capacidade e disponibilidade de materiais provenientes dos modelos de 
capacidade e do MRP, também em Excel – Capacity_Profile Comp.xls e 
MRP_COMP_FY0405.xls. 
 

Após validação de capacidade e optimização do load da linha fora do FP, será necessário 
voltar a importar os volumes ajustados pelo Volume Planner para o FP. 
 

De modo a ser possível fazer pequenas alterações sem exportar/importar os volumes é 
necessário que o FP possibilite a qualquer altura uma edição manual do plano que está a ser 
trabalhado. 

Figura 55 – Diagrama funcional do flow iterativo de capacidade e materiais 
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Depois de uma validação final por parte do planner, o FP deverá enviar o feedback ao 
request (OPL) e alertar para os desvios por defeito impostos por falta de capacidade, materiais 
ou wafers, ou ainda para os desvios por excesso, de modo a aumentar o output e maximizar a 
utilização do bottleneck. 

4.4.4. Scheduler export and reporting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta ultima fase da descrição funcional da ferramenta encontra-se a funcionalidade de 
export do plano elaborado para os diversos schedulers de produção. 
Para isso é necessário informação adicional ao nível do destino dos volumes de produção (ex. 
DC’s; cliente final; áreas de módulos – IFPT ou outras; etc.), uma vez que essa informação 
condicionará, além do programa específico com que poderá ser necessário testar os 
componentes, também a marcação a laser que será gravada em MSP. 
 

Actualmente, o pedido da speed / custumer / destination / etc específico é feito uma vez 
por semana, à 6ª Feira através de um ficheiro de Excel – Component Distribution.xls – que é 
analisado pelos Production Controlers, que por sua vez carregam manualmente os schedulers 
com essa informação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 56 – Diagrama funcional do flow de exporting do plano para os schedulers bem 
como como de reporting do plano efectuado 

Figura 57 – Exemplo da visualização do ficheiro Component Distribution.xls 
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No futuro, o objectivo é que este ficheiro seja migrado para BO de modo a que o FP possa 
ler a informação necessária para que possa, por si só, analisar os destinos, velocidades e 
clientes pedidos e faça, através de uma consulta ao PMD, o carregamento do plano de 
componentes nos schedulers ao nível do BNR e de uma forma completamente automática. 
 

Depois de concluído o carregamento dos schedulers, o FP deverá também carregar todos 
os reports com os objectivos a atingir com o plano que foi estabelecido – objectivos de starts, 
de output, de plano de produção por área, targets de CT, targets de Yield total (Yield pesado 
de cada produto face ao seu volume no mix total de produção) 
 

4.5. Descrição funcional da ferramenta – Flow de planeamento de Módulos 

[Capítulo 2.1.2 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

O flow lógico funcional do planeamento automático de módulos é bastante semelhante ao 
de componentes. No entanto, difere essencialmente em duas particularidades: 

1. Inclui uma ligação automática com o SAP para validação de existência de materiais 
através do MRP já implementado e de modo a possibilitar uma iteração do plano de 
volumes que impeça rupturas de stock. 

2. Necessita de informação proveniente do planeamento prévio de componentes, uma vez 
que estes são parte integrante dos módulos. 

 
Vamos agora analisar cada sub-função exemplificada no primeiro diagrama (flow 

funcional de planeamento de módulos com MRP modelado em SAP).  
 

4.5.1. OPL load and WIP availability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira fase do flow de planeamento de módulos é em tudo bastante similar à de 
componentes. O flow do FP para cálculo do plano da wk1, contemplaria os seguintes passos 
lógicos (para um plano recebido na wk0): 
 

1. Carregamento do OPL para wk1 com granularidade de produto igual a HYS (Sales 
Description) 

Figura 58 – Diagrama funcional do flow de carregamento de OPL / WIP 
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2. Consulta de WIP no FAB300 ao nível do BNR e da operação existente na wk0 (no 
momento actual) 

3. Cruzamento do BNR com HYS no PMD (alteração da granularidade significativa do 
produto de modo a corresponder ao OPL enviado por MCH) 

4. Espera por input do Volume Planner que executa uma validação do status do WIP e 
autoriza o prosseguimento do flow 

5. Correr algoritmo de cálculo que retorna o momento e a quantidade em que cada lote 
de cada produto (ao nível de HYS) será expedido com base no Yield e CT de cada 
produto/operação 

6. Aplicar um aumento de 10% ao plano de volume de cada produto no OPL 
individualmente de modo a garantir um DR final médio de planeamento superior a 
100% 

7. Calcular qual a necessidade de starts da wk1 de modo a cumprir um plano out 
estabelecido tendo em consideração todo o inventário que vai transitar da wk0 para a 
wk1. 

 
No final do processo descrito acima, o FP deverá ter gerado um plano com um nível de 

granularidade igual ao plano original OPL mas com volumes já alterados de modo a garantir a 
sua exequibilidade e uma maximização do DR. Deverá também alertar o planner para as 
alterações deste plano gerado internamente pelo FP e o OPL original. 

4.5.2. Capacity validation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À semelhança do que foi explicado para o flow de componentes, também para módulos 
não existe ainda uma solução alternativa ao Excel para validação de capacidade da linha de 
produção. Assim sendo, mantém-se a necessidade de existência de funções de export/import 
dos planos gerados pelo PF de modo a ser possível cruza-los com os modelos de capacidade. 
O planner terá, nesta fase, que alterar manualmente os volumes/mix de modo a garantir a 
existência de capacidade bem como maximizar a sua utilização. 

Figura 59 – Diagrama funcional do flow iterativo de validação de capacidade 
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Estes modelos já existem actualmente e possuem interfaces simples e intuitivas bem como 
funções automáticas de carregamento de volumes e actualização de complexidades dos 
diversos produtos. No futuro, estes modelos serão migrados para dCp de modo a permitir uma 
maior integração dos dados e evitar a dependência excessiva em Excel. 

4.5.3. Material availability iteration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 60 – Exemplo de visualização do ficheiro Capacity_Profile MOD.xls 

Figura 61 – Diagrama funcional do flow iterativo de validação de MRP em SAP 
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Após a validação de capacidade com interacção manual do planner é necessário iterar 
novamente o plano de modo a garantir a disponibilidade de materiais para todos os produtos. 
Uma vez que o MRP já está implementado em SAP seria necessário existir uma possibilidade 
de iteração automática entre o FP e o SAP que ajustasse os volumes do plano de modo a 
garantir a existência de materiais. Caso o mesmo material seja utilizado em vários tipos de 
módulos, o FP deverá garantir que os volumes finais garantem a maximização do DR e a 
maximização do output total. Deverá ainda alertar o planner para os volumes que foram 
diminuídos / aumentados e permitir um overwrite manual das decisões tomadas. 
 

4.5.4. Component needs validation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois de o FP construir um plano restringido pelas limitações de materiais e capacidade 
(CCP e MRP) é necessário validar a existência de componentes para esse mesmo plano. Este 
flow de iteração, embora as consultas de dados necessários sejam automaticamente feitas pelo 
FP, a decisão de alterações no mix deverá ser sempre tomadas pelo Volume Planner, 
auxiliadas por relatórios e alertas.  

Figura 62 – Diagrama funcional do flow de validação da existência de componentes 
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O flow deveria contemplar os seguintes passos lógicos:  
 

1. Permitir alterações manuais ao plano CCP e MCP 
2. Com base no plano alterado calcular o volume de componentes necessário para 

incorporar no plano de módulos. Estes volumes devem sempre considerar a perda de 
Yield média no processo de Assembly e Test dos módulos 

3. Fazer consulta a duas bases de dados de existência de componentes: 1º, consulta ao 
FAB300 de modo a validar o inventário à data na linha de componentes do Porto. 2º, 
consulta ao Component Distribution de modo a confirmar o envio de componentes de 
outros sites de produção para o Porto 

4. Fazer ajustes à alocação de componentes para módulos nos schedulers desde que não 
violando as restrições dadas pelo plano de componentes 

5. Emitir relatório de existências de componentes para validação do planner 
6. Se o plano agora estiver concluído e validado pelo planner, avançar para ponto 7., se 

não, voltar para ponto 1. e voltar a iterar 
7. Planeamento semanal concluído. Enviar feedback ao OPL através de um report 

standard alertando para os deltas entre este plano e o plano original 
8. Criar relatório com plano semanal. Este relatório deverá conter: 

a. Plano original de output (MSP out) pedido (OPL) 
b. Plano interno CCP e MRP de output (MSP out) realizado pelo volume planner 
c. Deltas entre ambos os planos alertando o motivo de cada delta (falta de 

capacidade, falta de materiais, CT não suficiente para obter output na wk1, etc) 
d. Plano de AS1, EOL, BI e Test 

 
Numa óptica logística puramente PULL, a funcionalidade da ferramenta deveria ser 

alterada. Nesse caso, o FP não deveria restringir o plano de módulos pelo volume de 
componentes existente mas sim fazer um backwards planning que garanta, com o CT 
necessário, a existência de componentes para satisfazer uma procura de módulos.  
 

4.5.5. Scheduler export and reporting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63 – Diagrama funcional do flow de exporting do plano para os 
schedulers bem como de reporting do plano efectuado 
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À semelhança do que foi descrito para componentes, a parte final do flow destina-se às 
funcionalidades de exporting to scheduling e de reporting do plano. A maior diferença para os 
módulos diz respeito à necessidade de existência de um planeamento fino diário feito 
manualmente entre o planner e o engenheiro de produção de modo a minimizar os setups na 
linha de produção. Este problema será resolvido no futuro com a introdução de uma 
ferramenta inteligente de scheduling e despatching (Asprova ou outra) que optimize a 
utilização de recursos e diminua o número de setups necessários para um plano de produção. 
 

Os volumes de produção deverão ser alocados para o seu destino final de acordo com a 
localização e prioridade pedida por MCH no ficheiro Modules Distribution.xls. Este ficheiro, 
cuja granularidade de produto se encontra por PPOS (equivalente HYS ou Sales number) 
deverá no futuro ser, também ele migrado para BO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No final, o relatório do plano de produção que já tinha sido preparado no step anterior 
deverá ser complementado com os objectivos diários de produção bem como do momento 
planeado para cada conversão de linha ou setup para um novo produto.  
 

4.6. Input de dados na nova arquitectura IT 

[Capítulo 2.1.2.1 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

De acordo com a nova arquitectura integrada que foi desenhada tentou-se garantir que os 
dados estariam sempre disponíveis em formatos e sistemas que permitiriam uma fácil 
transferência dos mesmos. A tabela no capítulo supracitado do Anexo I especifica as 
principais fontes de dados utilizadas pelo FP bem como a frequência com que estes são 
actualizados. 
Desta tabela convém realçar que o principal sistema seleccionado para troca de dados foi o 
BO devido à sua enorme versatilidade e possibilidade de servir de reporting layer para a 
maior parte de bases de dados existentes nos sistemas que vão trabalhar com o FP. 
 
 

4.7. Carregamento dos diversos planos – OPL e VRFC 

[Capítulo 2.1.2.2 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

Este capítulo da especificação detalha qual o nível de granularidade significativa de 
produto bem como granularidade temporal necessária ao carregamento dos planos de OPL 

Figura 64 – Exemplo do ficheiro Modules Distribution.xls actualmente existente 
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(semanalmente com validade bissemanal) e o VRFC (mensalmente com validade efectiva 
para 1 mês e com volumes estimados e previstos pelo marketing do mês 2 ao mês 18). 
A granularidade de produto que é significativa para o planeamento de cada operação / área de 
produção pode ser mais facilmente compreendida através da explicação do Anexo A. Uma 
vez que o demand recebido de MCH é um demand ao nível de output para cliente final, a 
granularidade utilizada para import dos dados deverá ser a granularidade máxima, quer para 
módulos, quer para componentes. 
 

De modo a tornar mais simples a compreensão do overlap temporal gerado pela 
existência de um plano directriz e um plano operacional foi construída uma visualização 
exemplificativa deste overlap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8. Análise e cálculo do flow de WIP - MCP 

[Capítulo 2.1.2.4/5/6 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

Estes capítulos descrevem: 
 
 O procedimento de consulta de WIP no FAB300 
 A granularidade de produto necessária no output desta consulta  
 Quais os owners de produção a ter em consideração (owners produtivos e vendáveis) 
 A importância e o relevo da existência de basic data fiável e actualizada permanentemente 
 A função de cálculo de volume output previsto a partir do WIP existente na linha 
 O modelo de cálculo da disponibilidade de wafers para a wk1 
 

4.8.1. Estimativa de output do WIP em linha 
 

Vamos agora passar a explicar em detalhe o exemplo da rotina de cálculo da previsão de 
expedição do inventário. Esta sub-função foi referida no capítulo 4.4.1 deste relatório como 
um algoritmo essencial do FP e que poupará uma carga significativa de trabalho ao Volume 
Planner. 
 

O objectivo principal desta sub-função é o de prever a data de saída dos produtos que 
estão a meio do processo de fabrico tendo em consideração: 

 As routes de produção e a sequência de operações nelas contidas 
 O volume existente de cada produto e em cada operação ao nível do BNR 
 O CT de cada produto em cada operação (incluindo um Flow Factor de tempo de 

espera em função do load da área) 

Figura 65 – Sobreposição temporal dos sucessivos VRFCs e OPLs 



Development of a planning tool – Factory Planner 

 

J. Bernardo Silvestre                            43 

 

Pre-Assy AS1 AS2 BI P4 P2 P6 MSP
B.O. CT 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.3 0.3
B.O. Yield --- --- --- --- 94.9% 94.9% --- --- YBE  = 90.0%
FAB300 Wip 0.5 2 3 6.5 8 5 3 2

Wip.Out 0.45 1.80 2.70 5.85 7.20 4.74 3.00 2.00

Total
3

30
27.74

YCT
WkOutWipOutsWkStartsWk

)7(

7
*)1...1(.1


  

 O Yield de cada produto em cada operação 
 
De modo a simplificar e acelerar o tempo de cálculo para todo o inventário existente e a 

reduzir a necessidade de validação de basic data para cada produto/operação, foi decidido 
ignorar-se a perda de Yield em todas as operações antes de teste e utilizar-se apenas o Yield 
de P4 e P2 (teste a baixa e a alta temperatura respectivamente) como sendo a raiz quadrada do 
Yield final de BE. 

 
O exemplo abaixo representa o tipo de cálculo que seria necessário incorporar no FP de 

modo a estimarmos qual a data previsível de output do WIP existente na linha e reflecte a área 
de produção de componentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sequencialmente, o FP deveria seguir os seguintes passos: 
 

1. Verificar data/hora actual e calcular o tempo restante até ao final da semana (Time to 
EoW49 Wk0) (até 6ª Feira às 23h) 

2. Retirar do FAB300 um snapshot do WIP existente por BNR, por operação e por 
owner (deve considerar apenas os owners produtivos e vendáveis – PROD / ENTW / 
EVAL) 

3. Subtrair do volume de WIP todos os lotes que estiverem parados na linha (tipicamente 
avaliações de BE ou FE, ou ainda problemas detectados durante a manufactura) 

4. Cruzar a informação do BNR no FAB300 com a informação das características do 
produto associado no PMD 

5. Cruzar a entrada de produto no PMD com um relatório de basic data em BO para 
obter CT e BE_Yield do produto 

6. Estimar a partir da última operação e com base no CT por operação, qual o volume 
yielded que ainda deve ser expedido até EoW 

7. Considerar apenas o volume restante para o plano da Wk1 (Wip.Out.Wk1) 
 
 
Após a estimativa de Wip.Out.Wk1, o FP será capaz de sugerir qual o volume necessário 

iniciar em produção para cumprir um plano para a Wk1 através do seguinte cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste momento este tipo de abordagem lógica é feita empiricamente pelo Volume Planner 
mas recorrendo a um conhecimento que deriva da experiência acumulada. É uma abordagem 

                                                 
49 End of Week 

Figura 66 – Exemplo de cálculo do output relativo ao WIP de um produto existente na linha de produção de componentes  

Equação 2 – Equação que retorna o plano de starts da Wk1 em 
função do output desejado e do WIP existente 
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que, para um portfolio reduzido de produtos é suficiente, mas que, para uma crescente 
complexidade ao nível do product mix é completamente insuficiente. 
 

4.8.2. Disponibilidade de Wafers 
 

Depois do cálculo anterior de starts necessários para cumprir o plano de output da 
Wk1, é necessário validar a existência de wafers (inhouse no DieBank ou ainda no FE) 
disponíveis para realizar esse plano. 
 

O inventário de wafers existentes no DieBank (ou DBPO) pode ser facilmente 
extraído dos sistemas já existentes (FAB300 directamente ou um acesso BO a esses mesmos 
dados). Devido à granularidade significativa dos produtos em wafer ser menor do que a dos 
produtos em curso de fabrico, o FP deverá agregar os dados relativos às necessidades de 
wafers para o plano da Wk1 com o seguinte nível de detalhe: GEN / SHR / FE / FE_Qual. 
 

Além do DBPO, será ainda necessário obter a informação dos volumes de wafers que 
serão enviados durante a Wk1 dos diversos FEs. Para tal, actualmente é distribuída 
semanalmente uma folha de Excel – Chip Distribution Master DWxx.xls – com essa 
informação. Esta informação é extremamente válida, indispensável ao planeamento e 
especialmente útil numa situação em que a capacidade de BE é superior à capacidade de FE 
originando falta de wafers para um plano pedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alem do volume de wafers enviados pelos FEs, o FP deverá ter ainda em consideração 
o tempo de trânsito necessário ao envio das wafers e considerar um envio regular e partido 
das quantidades estimadas para toda a semana. Assim, a quantidade que deverá ser tida em 
conta para o plano da Wk1 será: 
 
  
  
 
 
 
 

Equação 3 – Equação que retorna a disponibilidade de wafers para a Wk1 em 
função da previsão dada pelos FEs no ficheiro Chip Distribution.xls 

Figura 67 – Ficheiro Chip Distribution com a informação das wafers disponíveis para a Wk1  
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O tempo de trânsito das wafers varia de FE para FE devido às suas variadas 
localizações e deve ser actualizado semestralmente com os valores médios reais. 
 

Com base nos volumes de wafers existentes e nas previsões de envio, o FP deverá 
aceitar ou restringir o plano pedido para Wk1 e emitir um relatório de inventário e alertar para 
a falta de inventário em algum produto caso isso ocorra. Numa óptica estritamente PULL, este 
planeamento não deveria ser feito a 1 ou 2 semanas mas sim, no mínimo a 1 mês de distancia, 
garantindo assim que os FE alocavam a sua capacidade aos produtos pedidos pelos nossos 
clientes finais e entregavam exactamente os volumes pedidos pelo FP. 
 
 

O processo de MCP está assim concluído. Em baixo podemos ver um diagrama 
simplificado e exemplificativo do flow descrito acima numa óptica macro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9. Validação de capacidade - CCP 

[Capítulo 2.1.2.4/13do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

Este capítulo descreve o processo de validação de capacidade para satisfazer as 
necessidades de um plano de produção. 

 
O objectivo desta sub-rotina do FP juntamente com o dCp será o de: 

1. Garantir que, dado um volume-In determinado pela iteração de MCP, temos 
capacidade ao longo de toda a route de produção, para cada produto e para cada 
máquina.  

2. Garantir que, dada uma utilização do equipamento bottleneck inferior a 95%, 
aumenta os starts planeados de modo a alcançar a melhor utilização possível. 

Figura 68 – Diagrama representativo do processo MCP incorporado no Factory Planner 
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Para isso, o FP deverá fazer os seguintes loops iterativos com o dCp de modo a obter 

um Capacity Contrained Plan (CCP): 
 

1. Exportar volumes por operação para dCp  (FP) 
2. Calcular o load da linha e balanceamento dos equipamentos (dCp) 
3. Retornar da exequibilidade do plano por produto e por operação (dCp) 
4. Se o plano é exequível, avançar para ponto 5. Se não, alterar mix de produção 

(diminuindo o volume dos produtos para os quais não há capacidade) e reiniciar o 
ponto 1 (FP) 

5. Plano PULL validado quanto à existência de capacidade. 
6. Utilização do bottleneck superior a 95%? Se sim, avançar para ponto 7. Se não, 

alterar o product mix (aumentando o volume num produto main runner) de modo a 
maximizar a utilização do bottleneck. 

7. Plano PULL/PUSH validade quanto à existência de capacidade. 
 

Podemos ver em baixo um diagrama exemplificativo do processo de CCP, bem como 
qual a informação (basic data) necessária e quais as ferramentas envolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. Interacção com SAP [MRP] e Scheduler export 

[Capítulo 2.1.2.9/10 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

Neste capítulo serão descritos quais os inputs e outputs necessários para interacção do FP 
com as ferramentas de MRP (SAP) e de Scheduling actualmente existentes. 

Figura 69 – Diagrama representativo do processo CCP incorporado na futura IT Landscape através do FP 
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4.10.1. SAP MRP e Base de dados de produto 
 

De modo a ser possível existir uma troca de informação (volumes de produção vs 
exequibilidade do mesmo de um ponto de vista de materiais) entre o FP e o SAP, é necessário 
existir uma base de dados de produto que contenha a informação relativa à BOM50 a ser 
utilizada bem como quais os materiais necessários no processo de embalamento final em MSP 
ou no final da linha de módulos.  

4.10.1.1. Componentes 
 

A parte da base de dados referente a componentes deverá conter os seguintes campos: 
 
 HYB# (Sales Description number, à semelhança de módulos – ou todos os detalhes de 

produto necessários à sua caracterização) 
 BOM Partlist (associação entre produto e todos os F1 Materials que o compõem – esta 

informação, numa fase posterior deverá ser mantida no PGS+ Product) 
 Packing variant (detalhe do embalamento específico e materiais necessários para o 

mesmo) 
 

Além da informação acima, deverá ainda servir de input para o SAP, os seguintes 
dados de planeamento: 

 Volume de produção (por HYB# ou a granularidade máxima definida durante a 
implementação) 

 Espaço temporal da análise (em semanas) 
 
Com esta informação, o SAP deverá retornar um relatório de exequibilidade do plano 

(Possível/Não Possível) para cada produto e para cada semana em análise. No caso de não ser 
possível executar o plano, o FP deverá alertar o Volume Planner e o Material Planner para a 
falta de materiais em determinado produto/semana de modo a que seja possível despoletar 
ordens de compra.  

4.10.1.2. Módulos 
 

A base de dados referente a módulos deverá conter os seguintes campos: 
 
 HYS# (Sales Description number) 
 PCB 
 TYPE (e.g. SODIMM, DIMM, FBDIMM, ...) 
 BOM Partlist 
 Packing variant (Detalhe do embalamento específico e materiais necessários para o 

mesmo) 
 

Tal como nos componentes, o FP deverá exportar também para SAP: 
 

     Volume de produção (Por HYS#) 
 Espaço temporal da análise (Em semanas) 

 

                                                 
50 Bill of Materials 
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ASSY Starts

Wk 6
25K

PGS+ ProductPGS+ Product

0.2 kg Mold Compound per 1.0 Kpcs

Bill of MaterialsBill of Materials

Gold wire

BOM Plan for 512M D11 TFBGA-60 x8

Material Revision Qty Part Number

Mold Compound
Substrate
Tape

0000122
0000002
000000v1
2100002

9838495
8838345
1863870
2410400

CASSYCASSY

5 kg

WarehouseWarehouse
Inventory 2 kg

Open purchase ordersOpen purchase orders

2 kg in Wk4

PO ProposalPO Proposal

Supplier infoSupplier info
Lead Time = 4wks

& FP& FP

1 kg PO due Wk1
Delivery Wk5

2kg
Wk4

0.01
Un

0.20
m
g

1.00
m²
un

0.03

As condições de aceitação do plano devem ser semelhantes às descritas anteriormente 
para componentes. Os avisos, relatórios ou apenas alertas à falta de materiais, deverá ser feito 
directamente ao Volume Planner e ao Material Planner, pelo FP. 
 
 

O processo de MRP pode ser visualizado em baixo sob a forma de um diagrama 
simplificado e exemplificativo numa óptica macro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.2. Scheduler export 
 

O objectivo na 2ª fase de implementação, é que exista uma passagem dos dados do plano 
definido directamente para o ASPROVA (ou outra ferramenta avançada de scheduling) que 
faça uma gestão ao nível do lote de todo o inventário bem como a sua prioridade em função 
do plano. 

Na fase inicial especificada -  PH1 - o objectivo da função de export para uma ferramenta 
de scheduling seria apenas uma passagem bastante rudimentar dos dados do plano finalizado 
para uma base de dados que serve de input aos schedulers. 

 
Os inputs necessários aos schedulers são os seguintes: 
 

 Plano finalizado de Assy e de Test com a granularidade de produto definida e para a 
Wk1 (1ª semana do plano em análise). 

 PRD_GRP_1 e PRD_GRP_3 para todos os produtos planeados na Wk1 (estes detalhes 
de produto deverá ser retirado do PMD) 

 
 

Figura 70 – Diagrama representativo do processo MRP incorporado no Factory Planner 
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4.11. Funções de reporting e exporting de dados 

[Capítulo 2.1.2.11 do Anexo I – Factory Planner – Specification] 
 

Além das funções de cálculo, import e export de dados, o FP deverá também possuir a 
capacidade de criação e gestão de cenários de volume bem como da criação de relatórios que 
auxiliem os planners, e tornem visíveis as diferentes limitações e objectivos a atingir para 
toda a organização.  
Os diversos relatórios a serem criados regularmente pelo FP (podem ser analisados em detalhe 
na tabela 1 da secção 2.1.2.11) são os seguintes: 

 OPL_COMP/MOD 
 VRFC_COMP/MOD 
 Internal Start and Out Plan (MCP) COMP/MOD 
 Internal EOL and BI Plan COMP 
 Internal vs OPL/VRFC (for any timeframe) 
 Scenario vs Scenario/Plan/OPL/VRFC 
 

4.11.1. Base de dados de planos e cenários 
 

Todos os planos e cenários criados deverão ser armazenados numa base de dados local do 
FP de modo a permitir um rápido acesso. Sempre que forem efectuadas alterações aos planos 
deverão ser criadas versões dos mesmos de modo a permitir um rollback ao plano numa fase 
anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71 – Reporting de dados a partir de uma DB interna do FP 
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4.11.2. Estrutura de reporting em BO 

 
Deverá correr em cima da estrutura tabelar das bases de dados do FP, um repositório de 

BO que permita uma rápida extracção e agregação dos dados de acordo com a necessidade do 
utilizador. Além dos dados de volumes planeado e cenários, deverá incluir os alertas dados 
pelo FP quanto à não exequibilidade de um plano ou cenário. 

Deverá ser possível cruzar os dados de outras ferramentas como o dCp ou o SAP , em BO, 
com os dados provenientes do FP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72 – Exemplo de reporting do plano semanal, retirado do BO, detalhado por produto 
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5. Conclusões 

 
 

A oportunidade que me foi dada de desenvolver este projecto na Infineon Technologies 
foi para mim, desde o primeiro dia, um privilégio. Privilegiado pela experiência que foi 
possível acumular ao longo dos 6 meses, pelo contacto com uma empresa extremamente 
organizada e profissional, pelo contacto com um conjunto de pessoas que contribuiu para o 
meu crescimento pessoal e profissional, pela experiência ganha ao nível do relacionamento 
intercultural através das diversas trocas de ideias com outros sites de produção e com o grupo 
de projectos central. Esta valorização tornou possível a compreensão do universo das 
empresas multinacionais como a Infineon, inseridas no muito competitivo mercado dos 
semicondutores, bem como da complexidade de organização, gestão e planeamento das 
mesmas. Ao longo de todo o estágio, fui entendendo a envolvencia e importância do projecto 
para a Infineon Porto, bem como desenvolvendo um sentido de responsabilidade pelo sucesso 
do mesmo. O trabalho desenvolvido e apresentado neste relatório serviu de base a um projecto 
a nível mundial envolvendo todos os sites de BackEnd da Infineon, o que continua a ser, ainda 
hoje, bastante gratificante. 

 
De um ponto de vista de projecto, foi concluída com sucesso a análise da estrutura IT do 

processo de planeamento na Infineon Porto, bem como a detecção dos pontos a melhorar 
numa nova e consolidada arquitectura. Considero também que foi concluída com sucesso toda 
a parte de desenho e especificação, na óptica do cliente, da ferramenta pretendida, que 
simplificará significativamente o trabalho dos Volume Planners e diminuirá o tempo 
necessário para a análise e feedback a um plano de volumes pedido por Munique. Foram 
também seleccionados dois potenciais fornecedores de soluções integradas de planeamento e 
gestão de cadeias de abastecimento, que foram em seguida sugeridos ao grupo de projectos 
local e central juntamente com os requisitos especificados. O grupo de projectos central 
avançou com o projecto no sentido do fornecedor i2, que está, neste momento, a desenvolver 
um trabalho de parceria com a Qimonda (ex-Infineon), num projecto de 2 anos e que envolve 
mais de 100 pessoas e vários milhões de euros. 

 
Devido às dimensões que o projecto tomou, não foi possível concluir, em tempo útil, a 

parte da implementação efectiva de nenhuma das duas soluções recomendadas. A 
implementação iniciou-se poucos meses após a finalização do estágio e continua, ainda hoje, a 
decorrer. Também não foi possível participar na implementação de uma ferramenta Advanced 
Scheduling devido a atrasos na negociação da licença de utilização com o fornecedor – 
ASPROVA. 
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De um ponto de vista curricular, este estágio permitiu aplicar vários conhecimentos 
adquiridos ao longo de todo o curso e das mais diversas áreas. Tal facto comprova a excelente 
relação entre os conteúdos programáticos da Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial e 
a realidade num universo industrial. Como último degrau no percurso académico, considero o 
estágio a mais importante componente prática de todo o curso, uma vez que materializa 
diversos conceitos teóricos, estabelecendo a ponte para uma correcta integração no mundo 
profissional e empresarial de uma forma apoiada e direccionada, 
 

Este projecto, além da experiência de elevado valor acrescentado na minha formação, 
garantiu-me ainda uma integração na Infineon desde o final do estágio. A Infineon 
Technologies (actualmente, Qimonda Portugal) continua ainda hoje a proporcionar-me uma 
tremenda satisfação no trabalho diário e continua a reunir um grupo de pessoas e filosofias de 
trabalho do qual me orgulho de pertencer. 
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ANEXO A: Granularidades 

 
Granularidade de produto e owners de produção 
 
Vou introduzir aqui o conceito de granularidade do produto e owners de produção. Quer a 
granularidade de um produto quer o owner associado aos lotes em processo, são 
indispensáveis ao planeamento para uma correcta visualização do inventário existente na linha 
e são afectadas por todas as regras logísticas IT criadas para melhor gerir a produção e a 
engenharia de processo – (ex. de uma regra IT criada no MES: Todos os lotes com owner 
EVAL ficam parados na ultima operação de Test à espera de uma avaliação). A necessidade 
de inclusão desta explicação no relatório vem do facto da especificação desenvolvida e 
disponível no Anexo F recorrer frequentemente ao conceito de granularidade e owner do lote 
no ambiente produtivo. 
 
Granularidade 
 
Para efeitos de planeamento de volumes é imperativo que se subdivida a descrição do produto 
na granularidade pretendida de acordo com a área em que está a ser processado. Embora a 
Infineon possua um código numérico para distinguir todos os produtos e subprodutos, o 
BNR51, existe, devido à complexidade do processo de planeamento, fabrico e de leitura da 
receita de produção (lot traveler) em cada parte do processo produtivo, uma necessidade de 
agregar os produtos a um nível superior que torne possível o seu planeamento bem como a 
análise dos dados de produção. Assim sendo, à entrada da wafer no BE, proveniente do FE, 
esta traz uma série de informação que a distingue de qualquer outro tipo de produto, mas, para 
efeitos de planeamento de volumes de produção, o que nos interessa são as seguintes 
informações/designações: Generation (GEN), Shrink (SHR), FrontEnd (FE) (ou também 
designado por Start Site) e FrontEnd Quality (FE Quality). Claro que existem outras 
informações associadas à wafer (tal como o design) que será, por vezes, necessário ter em 
consideração – ex: duas wafers à espera de serem processadas, e que possuem a mesma 
granularidade GEN / SHR / FE /FE Quality, mas que, pelo facto de terem dois designs 
diferentes (ex.: DD1B e DD1Z), não permitirem que se efectue junções dos dois lotes 
correspondentes. A partir de uma mesma wafer podemos derivar uma quantidade bastante 
elevada de produtos finais dependendo dos parâmetros utilizados nos processos a jusante. É 
possível, a partir da mesma wafer, obtermos 30 ou mais produtos no final da linha de 
assemblagem e teste, com características e aplicações totalmente distintas. 
 

                                                 
51 Baunumber 
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O planeamento de cada fase ou área do processo é feito e discutido na granularidade relevante 
do produto para essa etapa produtiva. Assim, podemos ver abaixo, por área, qual a 
granularidade relevante  do produto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRE-ASSY 
Granularidade do produto obtido: 
Após a área de Pre-Assy, não houve nenhuma alteração nos semicondutores que provocasse 
uma modificação na granularidade do produto correspondente, pelo que, para efeitos de 
planeamento, mantém a mesma granularidade com que saiu do DBPO que é a seguinte: 

o  GEN  /  SHR  /  FE  /  FE QUALITY 
ex. 1:  256M  /  D11  /  IFDD  /  QC 
ex. 2:  512M  /  T11  /  IFS3  /  NC 

 
 
ASSY 
Granularidade do produto obtido: 
Após DieBonding (DB) e WireBonding (WB) são definidas mais duas características do 
produto final: Package e Organization. Assim sendo, os productos saídos da área de Assembly 
são planeados com a seguinte granularidade: 

o GEN  /  SHR  /  PACKAGE  /  ORG  /  FE  /  FE QUALITY 
ex. 1:  256M  /  D11  /  P-TSOPII-66  /  x8  /  IFDD  /  QC 
ex. 2: 512M  /  T11  /  PG-TFBGA-60  /  x4  / IFS3  /  NC 

 
No caso do package dos produtos FBGA, ele pode ser definido já a partir desta operação, 
como sendo P- ou PG- mediante o produto seja Black ou Green respectivamente, conforme a 
composição química do substrato utilizado no processo de diebonding. 
No caso dos produtos TSOP, apenas na operação de Molding e Plating, se fará essa distinção, 
mediante a utilização de Mold Compound Green ou Black bem como passando por um 
processo de Green ou Black plating. (Ver mais à frente) 
 
 
EOL – MOLD 
Granularidade do produto obtido: 
Embora na maioria dos casos, a granularidade do produto nesta área seja exactamente a 
mesma da área anterior, aqui fica definido, para o TSOP, se o produto final será Green 
(ecológico, sem chumbo na sua composição) ou Black (com chumbo), mediante a utilização 
de mold compound Green ou Black durante o processo. 

 
Pre-Assembly Assembly FOL Assembly EOL Burn In Test MSP Assembly Test

Sales Number - - - - - X X X
Generation X X X X X X - -
Shrink X X X X X X - -
Package - X X X X X - -
Organization - X X X X X - -
Design Step X X X X X X - -
Speed - - - - X X - -
Front End X X X X X X - -
FE Quality X X X X X X - -
Backend Quality - - - X X X - -

Components Modules

Figura 73 – Granularidade significativa para cada área de produção 
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Assim temos a seguinte granularidade e os seguintes exemplos. 

o GEN  /  SHR  /  PACKAGE  /  ORG  /  FE  /  FE QUALITY 
ex. 1:  256M  /  D11  /  P-TSOPII-66  /  x8  /  IFDD  /  QC 
ex. 2:  512M  /  T11  /  PG-TFBGA-60  /  x4  / IFS3  /  NC 
ex. 3:  256M  /  S14  /  PG-TSOPII-54  /  x8  /  IFR2  /  QC 

 
 
EOL – PLATING 
Granularidade do produto obtido: 
 
A granularidade do produto TSOP obtido, para efeitos de planeamento de volume, após 
plating é a mesma que o produto tinha na área de molding. 
 
 
BURN-IN 
Granularidade do produto obtido: 
Nenhuma diferenciação especial é feita ao produto durante a operação de BUI, no entanto, 
aqui, bem como ao longo de todo o processo de produção, uma unidade que não cumpra os 
padrões mais elevados de qualidade pode ser sempre downgraded para NC (Non Conform). 
Qualquer produto pode sofrer um downgrade para NC durante qualquer fase do processo, mas 
especialmente em BI e TEST, se, a qualquer altura não verificar os exigentes critérios de 
qualidade que a Infineon impõe aos produtos QC. No entanto, e como existe mercado para 
produtos NC, estes produtos que são downgraded ao longo da linha de produção prosseguem 
até ao final da linha e são vendidos. 
Qualquer produto NC que seja downgraded por limites de qualidade dos produtos NC, é 
destruído. 
 

ex. 1:  512M  /  T11  /  PG-TFBGA-60  /  x4  / IFS3  /  QC 
 
 
TEST 
Granularidade do produto obtido: 
Após teste, as memórias são separadas pela sua velocidade de acesso, que pode variar entre 
1.2ns, para o caso das memórias de ultima geração – DDR3, e 8ns no caso das memórias 
SDRAM. Uma vez que a velocidade de acesso da memória influencia o tempo de teste 
necessário para a testar (aumentando o tempo de máquina necessária para a testar), é 
necessário considerar este parâmetro de planeamento a nível de capacidade e procura. 
Embora o parâmetro da velocidade seja de extrema importância para o cliente final, apenas 
consideramos o share entre as diversas velocidades para um mesmo produto, para efeitos de 
cálculo de capacidades, que se reflectirá, naturalmente no planeamento de volumes e 
variações do product mix. 

ex. 1:  256M  /  D11  /  P-TSOPII-66  /  x8  /  IFDD  /  QC / 6ns 
ex. 2:  512M  /  T11  /  PG-TFBGA-60  /  x4  / IFS3  /  NC  /  3.7ns 
ex. 3:  256M  /  S14  /  PG-TSOPII-54  /  x8  /  IFR2  /  QC / 7ns 
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MSP 
Granularidade do produto obtido: 
A granularidade genérica do produto mantém-se. 
 
ex. 1:  512M  /  T11  /  PG-TFBGA-60  /  x4  / IFS3  /  NC  /  5ns 
 
No MSP, embora tipicamente a granularidade do produto, para efeitos de planeamento, se 
mantenha a mesma de teste, pode ser necessário que um mesmo produto tenha ainda uma 
marcação específica a pedido do cliente. 
 
 
MODULES 
 
O planeamento de módulos é efectuado desde assembly, com a granularidade máxima do 
produto final. Isto deve-se ao facto de, a velocidade de acesso dos módulos (ultimo nível de 
granularidade a definir em MODTEST) ou mesmo os requisitos de clientes finais, influenciar 
os materiais utilizados durante o processo de assembly. 
A granularidade máxima de um módulo é designada por HYS ou Sales Description e é 
representado por um código que traduz a descrição e especificação do módulo em questão. 
 
Ex. 1:   HYS72T25622OGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74 – Nomenclatura do código de vendas de módulos DDR 
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Owner 
 
Os owners são entidades logísticas que facilitam a existência de regras logísticas na linha de 
produção. Em baixo podemos ver um quadro resumo com os owners existentes bem como a 
descrição da aplicação de cada um deles.  
 
 

Figura 75 – Owners de produção 
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ANEXO B: Flow de processo de planeamento semanal (OPL Loop) 
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ANEXO C: Unified Supply Chain Model 
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ANEXO D: Project Planning 

 
- Planned internship schedule 
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ANEXO E: Actual IT Landscape and process flow 

 
- Componentes 
- Modulos 
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ANEXO F: Requested IT process flow 

 
- Phase 1 
- Phase 2 
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ANEXO G: Final IT Landscape 
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ANEXO H: Glossário 
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Termo Definição 

ABF Assembly Buffer 

Assy Assembly 

AVG Average 

BE Backend 

BI Burn In 

BNR Baunumber 

BO Business Objects 

BOM Bill of Materials 

CASSY Components Assembly manufacturing level 

CPREASSY Component Pre-Assembly manufacturing level 

CT Cycle Time 

CTEST Component TEST manufacturing level 

dCp Dynamic Capacity Planning 

DM2 Demand Manager II 

DR Delivery Reliability 

ENTW Material for Engineering purposes  

EOL End of Line 

EoW End of Week 

EVAL Material for Evaluation purposes 

FE Frontend 

FF Flow Factor 

FP Factory Planner 

FP PH1 Factory Planner – Phase 1 

FP PH2 Factory Planner – Phase 2 

G Granularity 

GUI Graphic User Interface 

HQ IFX Headquarter Munich  

IFDD Dresden FE and BE site 

IFPT Porto backend site 

IFR Richmond backend site 

IFR2 Richmond FE for 200 mm wafer production 

IFS3 Dresden FE for 300 mm wafer production 

MAPO Modules Assembly Porto facility 

MCH Munich 

MES Manufacturing Executing System 

MODASSY Modules Assembly manufacturing level 

MODTEST Modules Test manufacturing level 

MP Memory Products 

MRP Material Requirement Planning 

MTPO Modules Test Porto facility 
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NC-T Non Conform Quality 

OPL Operational planning 

PL Planning & Logistics 

PMD Product Master Data 

PPC Production Planning and Control 

Pre-assy Pre-Assembly 

PROD Productive material 

QC Quality Conform 

RWIC Rework material 

SC Supply Chain 

UI User Interface 

VRFC Volume rolling forecast 

WIP Work in Process 

WIP_DB WIP Database 

Wk Week 

Y Yield 
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ANEXO I: Factory Planner - Specification 
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1 Overview 

1.1 Purpose and scope of the product 
The purpose of this product is to provide a tool for BE Volume planning on a monthly 
basis (medium-term) and weekly basis (operational short-term volume planning). The 
objective is to replace the existing complex and time consuming volume planning 
process integrating the main existing IT tools. This current method is based on multiple 
Microsoft excel sheets which, due to the increasing complexity of volume planning (new 
products being added and more product variation), are no longer a stable and reliable 
alternative. Creating and maintaining different spreadsheets for different parts of the 
process and updating them in order to add new products may lead to an increasing 
probability of human error and decreasing management efficiency. 

 

I:\Departments and 
Groups\PL\Projects\F

 
Attachement 1 – IFPT Actual IT Landscape 

 

The FACTORY PLANNER (FP) is intended to replace this actual process with a more 
stable, secure, flexible, user-friendly and less time consuming one. The FP will be able 
to give a Production Start and Out Plan (Assembly and Test) on a weekly basis using 
data from Business Objects (BO), from FAB300 (manufacturing execution system), 
PMD, SAP and MS Excel worksheets.  

 

Microsoft PowerPoint 
Presentation

 
Attachement 2 – Factory Planner Project 

 
This project will have to be separated into two tool development stages. In the first 
Phase (PH1) the software will be fully functional in the IFPT actual IT Landscape and in 
a second Phase (PH2) the FP will belong to a more integrated and intelligent IT 
architecture working together with ASPROVA (BE Scheduling tool – implementation 
starting in August.2004), and dCp (dynamic Capacity planning – ongoing 
implementation) 
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1.1.1 Scope of the product 
 

The FP will replace most of the existing excel files reflecting their current coverage of 
functionality. Within the scope of the planed project are: 

 Both Components and Modules weekly short and mid-term volume 
planning.  

 All products produced in IFPT. 

 The main manufacturing levels: 

o CPREASSY 

o CASSY 

o CTEST 

o MODASSY 

o MODTEST 

 And the main production areas 

o C-Pre-Assy (Component Pre-Assembly) 

o C-AS1 (Component Assembly) 

o C-AS2 (Component End of Line) 

o C-BI (Component Burn-in) 

o C-P4 (Component Test) 

o C-P2 (Component Test) 

o C-P6 (Component Test) 

o C-MSP (Component Mark Scan and Pack) 

o M-Assy (Module Assembly) 

o M-Test (Module Test) 

 Early and accurate volume outlook to MCH.  

 Weekly, monthly and quarterly reports on planned vs. actual production. 

1.1.2 Scope limitations of the FP (PH1) 
 

Out of the scope for PH1 of the FP are some functionalities that will remain as inputs / 
outputs for the FP and will mostly be covered by excel sheets. 

1. This tool does not support capacity planning functionality. Capacity 
validation for a given output plan by the FP will remain excel based until dCp 
project is finalized. The automatic link between the FP and dCp will be reviewed 
in the PH2 of the FP. 
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2. Components and Modules planning and steering is being done on a 
continuous, uninterrupted timeline. This means, that each day is a productive 
day in the facility and single events e.g. holidays or BE closure days will not be 
considered automatically within the tool as unproductive time. This has to be 
done by the user manually. 

3. Product Mix will be supplied as an input for the FP as part of the OPL and not 
determined by the software. The planners will be able to chose, in case of 
extra or short capacity which product is best to produce and this will be provided 
as a manual input for the FP. 

 

 

1.1.3 Prerequisites for the product 
 

For the Go-Live and full productive utilization of the product there are several 
preconditions that need to be fulfilled such as: 

 Well defined and up to date basic data and planning parameters.  

o For components: Cycle Time (CT) per product and per operation 
(Pre-ASSY, AS1, AS2, BI, P4, P2, P6 and MSP) should be 
accurate and available in BO. The Yields (Y) loss per product will 

be considered for P4 and P2 only and each will be equal to BEY  

and should be available in BO. 

o For modules, CT and Y per product and per manufacturing level 
(MODASSY, MODTEST) should be accurate and available in BO 

 All the exchanging of data between MCH and IFPT (OPL, VRFC, 
Component Distribution, Chip Distribution, Modules Distribution, 
Modules and Components Outlook) should be held through Business 
Objects (BO) – Currently, every file is being sent by e-mail, though OPL 
and VRFC are sent in BO format. All the other documents are being sent 
on a weekly basis by e-mail in excel format. 

 

1.2 Areas of application, system interaction and delimitation 
 

The requested basic functionalities of the product (PH1) are: 

 Weekly Assy and Test volume calculation for the mid-term planning of 
components and modules based on the VRFC, 

 Weekly Assy and Test volume calculation for the short-term planning of 
components and modules based on the OPL, chip distribution and WIP. 
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The final assignment of a planned production volume for a planning item on a 
manufacturing level (component or modules) for a certain time bucket can be changed 
manually by the planners. 

 

The planned solution (PH1) includes an automatic link to Demand Manager (DM2) and 
the actual Scheduler tool which gives, after the plan is validated by the planner, the 
instruction to the manufacturing execution system – FAB300 – to start production of the 
planned products and volumes. 

 

 
Figure 1 – Integration of the FP PH1 into currently existing IT Landscape. 
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Figure 2 – Integration of the FP PH2 into future existing IT Landscape. 

1.3 Users 
 

The users of this product are production planners in IFPT within the PL PPC planning 
group. The production volume planning and steering is organized in two groups: 

 a component planning team (Volume Planning - 1, Production Control - 1 and 
Capacity Planning - 1) 

 a module planning team (Volume Planning - 1, Production Control - 1 and 
Capacity Planning - 1) 

 

User type Access rights Comments 

Admin Users rights management and user account 
creation/deletion; resetting of passwords etc. 
Version management: deletion and creation of 
versions, release of versions 

Full access to all screens 
and functional areas 

IFPT 
Planner/staff 
member 

Full read and write access to all planning data 
(except version management) 

Full access to all user 
specific screens 

Guest Restricted access to data in read-only mode Has only permission to read 
the data from database 
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MP HQ (headquarters) planners may also have access to the tool (as guests) in order to 
better forecast the following week’s volume. Central planners will deliver the demanded 
output for each week and will receive in response a volume outlook with IFPT internal 
plan. The frozen zones are defined in the following document. 
 

MS PowerPoint 
Object

 
Attachement 3 – Methodology for CLIP measurement. 

 

2 Product requirements 

2.1 Functions 

2.1.1 Functional Overview 
 

The FP PH1 is intended to replace the actual existing excel based process and, as said 
before, the main basic functions of the future product are: 

 Mid-term volume forecast on a weekly basis based on the VRFC 
distributed by MP Headquarters for components and modules 

 Automatic volume forecast based on the OPL, on the actual WIP and 
forecasted Chip distribution for components on a weekly basis 

 Automatic volume forecast based on the OPL and actual WIP for modules 
on a weekly basis 

 Automatic release in Business Objects of the volume outlook for 
components and modules to the MP central planners at HQ. 

 The exchange of all planning data with MCH through BO. 
 Synchronization of the demanded volumes between components and 

modules according to Cycle Times 
 Production plan export to the existing Scheduler tool and Demand 

Manager tool (DM2)  both for components and modules 
 Allow manual changes to the forecasted volumes and to other 

intermediate steps along the planning cycle. 
 The exporting of the planning results at any time in the planning cycle. 
 The reporting of final planning results (FF targets and Weekly Report) 
 Volume forecast for EOL and BI. 

 
The functional overview of the product (PH1) is shown in Figure 1.  
 

2.1.2 Functional description 
The pretended functional architecture for the FP PH1 is presented in the following 
figures for components and modules. 
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Figure 3 - FP PH1 Components - Functional Preview 
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Figure 4 - FP PH1 Modules – Functional Preview 
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2.1.2.1 Data Input overview 

The following table provides an overview of the inputs for the FP for both components 
and modules planning. 

 Components Modules 

Data source 
Source Trigger Change 

freq. 
Source Trigger Change 

freq. 

OPL BO 
Automatic 
on user 
request 

Weekly BO 
Automatic 
on user 
request 

Weekly 

VRFC 
BO Automatic 

on user 
request 

Monthly BO Automatic 
on user 
request 

Monthly 

Planning 
parameters 

Yields BO Automatic Monthly BO Automatic Monthly 

Cycle times BO Automatic Monthly BO Automatic Monthly 

FE Transit 
times 

BO Automatic tbd n/a n/a n/a 

Chip 
Distribution 

BO Automatic Monthly n/a n/a n/a 

Comp 
Distribution 

BO Automatic Monthly n/a n/a n/a 

Modules 
Distribution 

n/a n/a n/a BO Automatic 
on request 

Weekly 

WIP FAB300 / 
PMD 

Automatic 
on request 

Dynamic FAB300 / 
PMD 

Automatic 
on request 

Dynamic 

Capacity Constrained Plan Excel Automatic 
on user 
request 

On User 
request 

Excel Automatic 
on user 
request 

On User 
request 

Table 1 – Data input overview 

 

2.1.2.2 Loading of OPL / VRFC 

o The loading of these planning inputs into the FP will be done directly in the FP 
and will be triggered by the user. The FP must retrieve this data from Business 
Objects (BO) under BO Main / DMPLSuPR for components and modules. 

o Components OPL and VRFC (G: BASIC TYPE, Generation, Shrink, FE, 
FE Quality, Package, Organization, Power Consumption, Voltage, Assy 
Location, Test Location) – For planning consideration, OPL and VRFC 
should be filtered by: (G: Generation, Shrink, Package, FE, Organization, 
Assy Location, Test Location) 

o Modules OPL and VRFC (G: Gen, shrink, org, speed, work mode, buffer 
type, #comp per module, HYS#, Prod type, capacity, package group, 
power consumption, voltage, quality, comp. org, comp. package, PPOS, 
Mod assy loc, Mod test loc) -  For planning consideration, OPL and VRFC 
for modules should be filtered by: (G: HYS#, capacity, org, gen, shrink, 
speed) 
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o The OPL and the VRFC will be loaded in the current planning time frame 
which will have the following granularity for components (G: Generation, 
Shrink, FE, Package, Organization, Assy location, Test location) and the 
following for modules (G: FPOS, HYS#, PCB, TYPE1, capacity, org, gen, 
shrink, speed) 

o The VRFC data, sent every third week of each month, will be loaded from Wk3 
forward. 

o The OPL sent every Thursday on Wk0 will be loaded from Wk1 forward until Wk8 
except on the third week of every month, when, simultaneously, the VRFC is sent. 
In the third week of each month the OPL is loaded from Wk1 to Wk2 only and the 
forecast from Wk3 forward is based on the new VRFC. 

o Before a new VRFC is loaded in the planning time-frame, a version of the 
previous planning time-frame should be stored for comparison. 

 

M
on

th
 1

OPL Wk1

OPL wk2

OPL wk3

OPL wk4

M
on

th
 2

OPL wk5

OPL wk6

OPL wk7

OPL wk8

VRFC Month 0

VRFC Month 0

VRFC Month 1

VRFC Month 1

VRFC Month 1

VRFC Month 1

VRFC Month 2

VRFC Month 2

 
Figure 5 – OPL and VRFC time granularity 

2.1.2.3 Calculation of desired Test Out volume 

This calculation is based on an early restriction: DR = 110 % - and is valid for 
components and modules operational planning. The Delivery Reliability (DR) is an 
important indicator for production effectiveness measurement so the idea was to 
generate the ideal plan in terms of effectiveness and afterwards, maximize throughput in 
order to fulfill the also required production efficiency. 

Applying this rule to every product’s OPL and VRFC volume, we will have a desired test 
out volume. This volume will later be used to generate an assembly (Assy) volume plan 
with other inputs. 

2.1.2.4 WIP calculation 

During the plan generation sequence, the actual WIP the BE has on the production line 
and the area (operation) where that WIP is located is crucial for the FP to calculate the 
WIP that will leave Wk0 (the week in which we are making the plan) and in Wk1 (the 
week for which the plan is being made). Rather then only checking the quantity of WIP 
and its location, the FP will have to, simultaneously, retrieve Cycle Time (CT) and Yield 
(Y) information for that product and for each of the main production areas where the WIP 

                                                 
1 PCB and TYPE information be available in the Product DB described in section 2.1.2.9.1 
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is located and, based on that information, calculate the quantity that will leave until the 
End of Week (EoW – 23pm Friday) and the quantity that will already leave after EoW. 

Components 

 Inputs 

o Time to EoW (G: Days) – Remaining time until 23pm Friday. Actual time 
information is retrieved from server. 

o WIP Query per G: (Generation, Shrink, FE, Package, Organization, Assy 
Location, Test Location) and Owner G: (PROD, EVAL, ENTW, RWIC) 

o CT per product (G: Generation, Shrink, FE, Package, Organization, Assy 
Location, Test Location) and per productive area (Pre-Assy, AS1, AS2, BI, P4, 
P2, P6, MSP) 

o BE Y per product (G: Generation, Shrink, FE, Package, Organization, Assy 
Location, Test Location). P4 Y and P2 Y will be considered as being equal to 

BEY  

 Outputs 

o Total WIP per product (G: Generation, Shrink, FE, Package, Organization, Assy 
Location, Test Location) per TOTAL Owners (PROD+EVAL+ENTW+RWIC) per 
productive area: (Pre-Assy, AS1, AS2, BI, P4, P2, P6, MSP) 

o WIP Leaving Wk0 and WIP Leaving Wk1 (G: Generation, Shrink, FE, Package, 
Organization, Assy Location, Test Location) per TOTAL Owners 
(PROD+EVAL+ENTW+RWIC) 

 

Modules 

 Inputs 

o Time to EoW (G: Days) – Remaining time until 23pm Friday. Actual time 
information is retrieved from the server. 

o WIP Query per G: (HYS#) and Owner G: (PROD, EVAL, ENTW, RWIC) 

o CT and Y per product (G: HYS#) and per manufacturing level (SMT, TEST) 

 Outputs 

o Total WIP per product (G: HYS#) per TOTAL Owners (PROD + EVAL + ENTW + 
RWIC) per manufacturing level: (G: SMT, TEST) 

o WIP Leaving Wk0 and WIP Leaving Wk1 (G: HYS#) per TOTAL Owners (PROD 
+ EVAL + ENTW + RWIC) 

 

The figure below represents a practical example (for components) of this calculation 
which is a sub-loop of the total planning process that will be done by the FP. 
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Begin

Check actual time
to EoW

Time to EoW. 37h
 1,542 d

Wip Check

Wip. 30k

Wip, CT and Yield
per Operation

Pre-Assy AS1 AS2 BI P4 P2 P6 MSP
B.O. CT 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.3 0.3
B.O. Yield --- --- --- --- 94.9% 94.9% --- --- YBE  = 90.0%
FAB300 Wip 0.5 2 3 6.5 8 5 3 2

Wip.Out 0.45 1.80 2.70 5.85 7.20 4.74 3.00 2.00

Total
3

30
27.74

CT SUM
Sums the CT starting
from the last
operation until the
first operation, until it
goes above “Time to
EoW” and checks in
which operation it
went above

P4.Cumulative CT. 1.8 > 1.542
GAP = 0.258 d

Gap = 1.8 - 1.542

Volume out forecasted
according to the Yield on the
following operations

% of material
leaving P4
calculation

% Out.P4. 36.86% % Leaving.P4 = GAP / CT.P4  =
0.258/0.7 = 0.3686

Wip.P4 Out.
2.654 k Wip.P4 Out = Wip.P4 * % Out.P4 * YBE

Wip.P4 Out =  8 * 36.86% * 90%= 2.654 k

Wip.Out.Wk0.Y
12.394 k

Wip.Out.Wk0.Y = Wip.P4 Out + Wip.P2 Out + Wip.P6
Out + Wip.MSP Out

Wip.Out.Wk0 = 2.654 + 4.74 + 3.00 + 2 = 12.394 k

Wip.Out.Wk1.
17.05 k

Wip.Out.Wk1 = Wip.Pre-Assy + Wip.AS1 + Wip.AS2 +
Wip.BI + (1-%Out.P4)*Wip.P4

Wip.Out.Wk1 = 0.5+2+3+6.5+(1-0.3686)*8 = 17.05 k

Wip.Out.Total

End

Output

Output

 
Figure 6 – Component WIP leaving before and after EoW calculation 

 
Main conditions / restrictions to take in consideration: 

 
o The main production areas for components to be considered for WIP checking 

are: Pre-Assy, AS1, AS2, TBF, BI, P4, P2, P6 and MSP. 
o In modules this WIP checking will be performed for the two facilities: MAPO and 

MTPO on a more general level. 
o WIP on HOLD on each area should be subtracted to the total WIP in that area. 
o The FP should access directly to the FAB300 database and to the PMD 

database in order to match the product description and its correspondent 
baunumber (BNR).  

o The WIP entering AS1 and MAPO until EoW will be provided by the planner as a 
manual input requested by the FP. - That quantity will be later subtracted to 
DBPO when evaluating wafer availability for next week’s production (components 
only). 

o After the automatic estimation of the quantity of WIP leaving BEPO and MTPO in 
each week the FP should allow manual changes to the estimated values and 
only after the planner validation, proceed to the next planning sequence. 
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2.1.2.5 Early Assy Plan – based on WIP and desired Volume Out 

The early Assy plan for Wk1 will be generated taking into account the desired test-out 
volume (110% * OPL), the WIP leaving Wk1, and the product CT and Y (this information 
will be available in B.O for each product and each operation). 

The calculation is the following: 

                 

 

With this calculation we will have a desired Wk1 starts for each product. 

2.1.2.6 Checking wafer availability 

FP will then have the need to know the amount of wafers we have available for 
components production on Wk1. 

o There will be a query to the FAB300 db and PMD db to check the wafers 
availability (per generation, shrink and FE) in DBPO (Diebank) and ABF 
(assembly buffer).  

o Simultaneously the FP will read the information in the Chip Distribution (currently 
sent over every week by e-mail in excel format, but should be available through 
BO for better interaction with the FP) to know what is forecasted out of the FE the 
following week. 

o FE Chip Out (G: generation, shrink, FE location, BE Location, FE Quality) – The 
volume should be filtered by BE Location (IFPT) first to get only FE Chip Out to 
Porto. 

o Calculation of the total wafers availability based on DBPO and ABF, and on an 
estimated delivery time/quantity from the FE during the following week. The 
estimated FE delivery time for Dresden (IFDD and IFS3) is currently 2 days and 
for Richmond (IFR2) is 3 days.  

o DBPO and ABF wafers (G: generation, shrink, FE location, FE Quality) – From 
this quantity FP will have to subtract the volume entering AS1 until EoW. 

o DBPO (assembled products) (G: generation, shrink, FE, FE Quality, Package, 
Organization, Assy location) 

o After this automatic calculation, the FP should allow manual changes to the 
estimated values and only after the planner validation, proceed to the next 
planning sequence.  

o The Output will be the Total Wafers availability plus the Total Assembled chips in 
DBPO 

Eg: 
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Table 2- Wafer availability calculation output 

Wafers 

Gen Shrink FE FE Qual    Volume 

256M D11 IFDD QC    2000k 

256M D14 IFR2 NC-T    25k 

… … … …    … 

Assembled 

Gen Shrink FE FE Qual Package Org 
Assy 
Loc 

Volume 

256M D11 IFDD QC FBGA x8 IFDD 50k 

… … … … … … … … 
 

 

The following figure represents an example of the wafer estimation/calculation loop. 

QC NC Total

DBPO 50 2 52

ABF 20 1 21

Total 70 3 73

QC 350

NC-T 7

Total FE Out

QC 210

NC-T 4.2

Total 214.2

350 / 7 * (7 - 2.8) =

7 / 7 * (7 - 2.8) =

Available wafers for production in Wk1

QC 280

NC-T 7.2

Total 287.2

Total wafers available

 
Figure 7 – Estimation of total wafer availability for Wk1 volume planning. 
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2.1.2.7 Wafer allocation 

The allocation of the available wafers should be done according to the defined early 
Assy plan which was based on a previous test plan with the restriction 110% DR. 

In case there is spare/shortage of wafers for Wk1, the FP will report it, letting the planner 
to manually adjust the volumes suggested and as such generate and validate a plan that 
will then be exported to an excel format to be compared with actual capacity. 

2.1.2.8 Assy and test plan export/import to/from Excel 

The plan validated by the planner must be, in product PH1, exported to excel in order to 
be checked with the capacity file (Capacity_profile_comp.xls for components and 
Capacity_profile_mod.xls for modules). This function will not be necessary in PH2 tool 
development, when dCp project is fully implemented. 

Components: The excel structure should be defined according to the existing 
Volume_Interface_Comp.xls / Assy_Out / Test_Out 

Modules: The excel structure should be defined according to the existing WPMOD.xls / 
ASSY / TEST 

After capacity validation with manual user interaction, the final components and modules 
plan must be re-loaded into the FP. 

o The components plan is then exported by the FP to the currently existing 
Scheduling tool and Demand Manager (DM2) 

o The modules plan will then be checked for material availability by the FP with a 
link to the existing MRP running in SAP before being exported to the Modules 
Scheduler and Demand Manager tools. 

2.1.2.9 Inventory availability – check with SAP 

2.1.2.9.1 Product DB 

A product db is required to hold the necessary information specially for the MRP 
interaction but for planning considerations as well. The following product data will have 
to be stored in the db: 
Components: 

 HYB# (?) [tbd along with the MRP for components implementation] 
 BOM Partlist 
 Packing Variant 

Modules: 
 FPOS 
 HYS# 
 PCB 
 TYPE (e.g. SODIMM, DIMM, BOCDIMM…) 
 FERT 
 BOM Partlist 
 Packing Variant 

2.1.2.9.2 Inventory Availibility 
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The inventory availability will be checked for the whole time frame, with the MRP which 
is already implemented in SAP for modules and is being implemented for components. 
The output to SAP should be production volume and input from SAP should be “YES, 
NO” conditions. 

Modules: 

 Output to SAP 

o Production volume (G: FERT, HYS#, BOM Partlist, Packing Variant, Loading 
Filter) Time Horizon: Same as Internal plan time horizon. 

o Time G: (Weeks) 

 Input from SAP 

o YES / NO conditions. Availability for producing and packing a certain volume per 
HYS#. In case of NO conditions, warnings should be issued from SAP directly to 
the FP with material shortage, products affected and week(s) of the occurrence. 
These issues will then be addressed by the volume planner to the material 
planner. An e-mail based report must be issued and sent, on volume planner 
request. 

Components: 

   Output to SAP 

o Production volume (G: HYB# (?) tbd, BOM Partlist, Packing Variant, Loading 
Filter) Time Horizon: Same as Internal plan time horizon. 

o Time G: (Weeks) 

 Input from SAP 

o (Same as modules) 

2.1.2.10 Scheduler  and DM2 export (components) 

2.1.2.10.1 Scheduler export (components) 

After the plan is finalized and validated by the planner, it must be exported to a DB 
(Actuals.mdb) that establishes the connection to the scheduler tool. 

 Inputs 
o Internal assy and test Plan for Wk1 (G: gen, shrink, FE, package, org, assy loc, 

test loc)  
o PMD data for each product with >0 volume for Wk1 (PRD_GRP_1, PRD_GRP_3) 
 Outputs 
o Table TAB_BONDING_PLAN in Actuals.mdb (G: PRDGROUP1, PRDGRP3, 

VERSION, COMMENTS, W1 volumes, W2 volume, PLANTYPE) 
o Table TAB_DPLAN (G: PRDGROUP1, PRDGRP3, VERSION, COMMENTS, W1 

volume, W2 volume, PLANTYPE) 

2.1.2.10.2 DM2 export (components) 

To be defined 
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2.1.2.11 Internal reporting and exporting 

While doing the plan, a simple and fast reporting and/or exporting solution is necessary 
to help the planner in further analysis and plan preparation. These need to be exported 
from the tool to MS format (excel, word) or Adobe (.pdf) format. 

The data that is necessary to be exported is shown in the table below. 

Report Item granularity Filter functions on Time 
granularit
y and 
filter 
function 

UoM 

vi
su

al
iz

e 

E
xc

el
 r

ep
. 

B
O

 

OPL_MOD and 
VRFC_MOD 

Gen, shrink, org, speed, 
work mode, buffer type, 
#comp per module, 
HYS#, Prod type, 
capacity, package 
group, power 
consumption, voltage, 
quality, comp. org, 
comp. package, PPOS, 
Mod assy loc, Mod test 
loc 

HYS#, capacity, org, 
gen, shrink, speed 

Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 
Fiscal 
year 

k 
piece
s 

X X  

OPL_COMP 
and 
VRFC_COMP 

BASIC TYPE, 
Generation, Shrink, FE, 
FE Quality, Package, 
Organization, Power 
Consumption, Voltage, 
Assy Location, Test 
Location 

Generation, Shrink, 
Package, FE, 
Organization, Assy 
Location, Test 
Location 

Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 
Fiscal 
year 

k 
piece
s 

X X  

Internal Plan1 
COMP ASSY 
and TEST 

Generation, Shrink, FE, 
Package, Organization, 
Assy location, Test 
location 

Generation, Shrink, 
FE, Package, 
Organization, Assy 
location, Test location 

Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 
Fiscal 
year 

k 
piece
s 

X X X 

Internal Plan 
MOD ASSY 
AND TEST 

FPOS, HYS#, PCB, 
TYPE, capacity, org, 
gen, shrink, speed 

PCB, TYPE, capacity, 
org, gen, shrink, speed 

Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 
Fiscal 
year 

k 
piece
s 

X X X 

Internal Plan 
TEST vs OPL 
(COMP AND 
MOD)  

<same as Internal plan 
COMP> 
<same as Internal plan 
MOD> 

<same as Internal plan 
COMP> 
<same as Internal plan 
MOD> 

Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 

k 
piece
s – 
shoul

X X  

                                                 
1 Both Internal Plans (Comp and Mod) must be exported to excel for capacity check into an 

already existing file (Volume_Interface_Comp.xls and WPMOD.xls) 
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Fiscal 
year 

d 
includ
e s 

MOD 
OUTLOOK – 
versus same 
wk OPL with 
s as in: 

Modules Outlook 
example

 

Assy location, FPOS, 
HYS#, PCB, Gen, 
Shrink 

Assy location, FPOS, 
HYS#, PCB, Gen, 
Shrink 

Weeks 
(FW) 
from 
Wk0 for 
8 weeks 

k 
piece
s – 
shoul
d 
includ
e s 

X X X 

COMP 
OUTLOOK – 
versus same 
wk OPL with 
s as in: 

Comp Outlook 
Example

 

Gen, Shrink, FE, 
Package, Org, BE 
Quality, Assy loc, Test 
Loc 

Gen, Shrink, FE, 
Package, Org, BE 
Quality, Assy loc, Test 
Loc 

Weeks 
(FW) 
from 
Wk0 for 
8 weeks. 

k 
piece
s – 
shoul
d 
includ
e s 

X X X 

FlowFactor 
Targets COMP 

<same as internal plan 
COMP> 

n/a Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 
Fiscal 
year 

k 
piece
s 

X X  

FlowFactor 
Targets MOD 

FPOS, HYS#, Cust n/a Weeks 
(FW), 
months, 
quarters, 
Fiscal 
year 

k 
piece
s 

X X  

  

2.1.2.11.1 FlowFactor targets export 

Export will be done directly into the existing FlowFactor_targets_COMP.xls (for 
components) and FlowFactor_Targets_MOD.xls (modules). It will be exported the 
planned assy and test volumes according to:  

 the internal plan granularity in weekly buckets for Wk1 forward. 
 the currently existing excel structure.  

 

2.1.2.12 Reporting Plan Outlook via BO 

To be defined 
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2.1.2.13 Functional example 

YCT
WkOutWipOutsWkStartsWk

)7(

7
*)1...1(.1




 
Attachement 4 -  FP PH1 Working example - components 
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Attachement 5 - FP PH1 Working example – modules                                                                              
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2.2 External Interfaces 

2.2.1 User Interfaces (GUI) 

2.2.1.1 Startup screen 

The startup screen should provide the possibility for user log on and selection between 
the various functional areas of the product. According to the user rights, a logged on 
user may only start the functions he is authorized. 

Additionally it should provide an UI for administrative tasks (e.g. user management, plan 
release, plan archiving). This UI should obviously only be available to users with 
administrator rights. 

2.2.1.2 Components planning GUI (Current plan, VRFC, OPL) 

The current plan should include the latest OPL for 8 weeks (Wk1-Wk8) and from Wk9 
forward there should be the VRFC. The time horizon for this current plan should be the 
same as the last VRFC. There should also be the possibility to visualize the last OPL 
and VRFC by themselves and also past versions of received OPL’s and VRFC’s. It 
should also include links to other mainly used software related to the planning cycle 
[Load and Bond Scheduler, Demand Manager, Speed Manager, Operator Workspace 
and WIP_Db. 

[The GUI is yet to be better defined according to planner functions where it should 
include information about PLAN VERSION, CURRENT STATUS, FILTERS, THE 
PLANNING AREA, THE POSSIBLE COMPONENTS OUT/IN ACCORDING TO 
PLANNING LOOP]  

2.2.1.3 Modules planning GUI (Current plan, VRFC, OPL) 

The general layout concept should be similar to the components planning GUI with 
changes according to specific planners needs. It should also include links to other mainly 
used software related to the planning cycle [Modules Scheduler, Demand Wip Viewer, 
Demand Manager, and Operator Workspace. 

[The GUI is yet to be better defined according to planner functions] 

 

2.2.2 System Interfaces 
To be defined. 

2.3 Quality Requirements 
Object Value 

Reliability   The application must be available in three days maximum after a major 
crash. 

Robustness  For the robustness an availability of 98 % is required after 4 month 
when the product is fully functional live (equivalent to 4 hrs down per 
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Object Value 

month). In the first 2 month after going live availability of 90 % and for 
the next two month a reliability of 95 % is acceptable.  

     In terms of crashes one per 6 months is the acceptable maximum. 
This robustness is required beginning 6 month after go live. 

Function support 
 Completeness of coverage of required/specified functions: 100 %  

 Correctness of the implemented functions: 100 % 
User friendliness  

 Learnability: The users should be able to use the main functions of the 
product within two weeks training.  

Time behavior   Initialization times at login: <= 30 sec. for basic start-up UI; <= 10 sec. 
for the main working screen. 

 Response times in the  

o event of queries: <= 20 sec simple queries; <= 120 sec complex 
queries (escape button is needed) 

o event of changes of a input field: << 1 sec., better less.  

o event of filtering processes: one criteria: <= 5 sec.; 2 or more 
criteria: < 10 sec. 

o event of aggregation of data for working screen: <= 5 sec. 

o event of complex calculation: < 1 min. 

 Consumption behavior: n/a 
Maintainability  Interface simplicity: n/a 

 Module independence: n/a  

 Update capability and cost of reloading when faults occur: for each 
loading / processing step a recovery strategy in case of faults is 
needed. 

 Inline documentation: n/a 
Portability N/a 

Reusability N/a 

 

2.4 Technical requirements 

2.4.1 Data volumes 
The database must be capable to hold the defined number of internal plans, OPL’s and 
VRFC’s including original parameters. 
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2.4.2 Data backup, archiving and version management 

2.4.2.1 Data backup 

Should be daily incremental. No major data should be lost in case of software crash.  

2.4.2.2 Archiving 

The archiving is necessary to keep old confirmed internal plans stored and accessible. 
Archives for the last 12 months are required. 

The current and the last three plans (Wk0,Wk-1,Wk-2,Wk-3) should be accessible 
directly and immediately with the planned solution. For the plans for the last 4 to 52 
weeks it is sufficient to be accessed through the reporting system. 

 

2.4.3 Operating system 
Operating system required for the product is required to be Windows NT and Windows 
2000. Thinking of possible future platforms, Windows XP should also be considered and 
as Office applications for the system interaction, Office 97, Office 2000 and Office XP 
are expected to be supported. 

 

2.4.4 Equipment configuration, I/O devices 
Standard desktop with Intel Pentium III, 256 MB RAM or standard Notebook with 
equivalent configuration. 

2.4.5 Regulations, standards and certification 

2.4.5.1 Data protection 

Data protection level is company confidential. Only volume production data are shown 
by the tool.  

3 Requirements for handling the project 

3.1 Realization requirements 

3.1.1 Development environment 
Object Value 

Development computer Tbd with IT 

Operating system on the development 
computer 

Tbd with IT 

Standard software to be used Tbd with IT 

Algorithms to be applied n/a 
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Object Value 

Tools n/a 

Specifications, standards, certification  IFX information security guideline 
 

3.1.2 Provision of material by client 
Object Value 

Programming languages n/a 

Class libraries n/a 

Design methods, languages n/a 

 

3.1.3 User involvement into development 
Regularly the key users should be involved and informed on the development results. 
This involvement should be foreseen in the detailled project plan. 

3.2 Documentation requirements 
A full documentation of the product is required. Especially a description of potential 
critical points and possible failure (e.g. during OPL and VRFC loading procedures) is 
required. 

3.2.1 General definition 
Object Description Defined by 

Documentation language English   

Documentation systems Word 8.0, PowerPoint 8.0, Excel 8.0  

Offers N/a  

Specifications for inline 
documentation 

Inline documentation should be available by 
context menu (right mouse button) or help button 
(F1).  
Especially the possibilities of entry fields and the 
actions they trigger need to be described for the 
user by the help dialogue as well as the actions 
that are triggered by buttons. 

 

 

3.2.2 Project documentation 
Project documents Description Created by 

Rough project plan -- Insert document  when available --  

Project decision -- Insert document  when available --  
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Project documents Description Created by 

Project plan  -- Insert document  when available --  

CM plan  -- Insert document  when available --  

Project folder "\\porv803a\info$\Departments and 
Groups\PL\Projects\Factory Planner” 

A.Castro 

Project final report -- Insert document  when available --  

 

3.2.3 Technical documentation 
Technical documents Description Created by 

Suggested solution -- Insert document  when available --  

User requirements 
specification 

-- Insert document  when available --  

Feasibility study -- Insert document  when available --  

Requirements 
specification 

-- Insert document  when available --  

Business specification -- Insert document  when available --  

System specification -- Insert document  when available --  

Detailed specification -- Insert document  when available --  

Adaptation specification -- Insert document  when available --  

User documentation -- Insert document  when available --  

Service Provider 
documentation 

-- Insert document  when available --  

Introduction plan -- Insert document  when available --  

 

3.2.4 Quality assurance documentation 
Quality assurance 
documents 

Description Created by 

Rough QA plan -- Insert document  when available --  

QA plan  -- Insert document  when available --  

Test plan  -- Insert document  when available --  

Evaluation plan/report -- Insert document  when available --  

Acceptance report -- Insert document  when available --  

Test reports -- Insert document  when available --  

Test protocol -- Insert document  when available --  
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Quality assurance 
documents 

Description Created by 

Project experience report -- Insert document  when available --  

Quality reports -- Insert document  when available --  

Invitation to session 
review 

-- Insert document  when available --  

Invitation to written review -- Insert document  when available --  

Review protocol -- Insert document  when available --  
 

3.3 Acceptance requirements 

3.3.1 Performance acceptance 
To be defined 

3.3.2 Acceptance criteria 
The product will be accepted by the customer when the product meets fully the specified 
and previous agreed business / user requirements and the agreed design specification.   
 

3.3.3 Acceptance documentation 
To be defined 

3.3.4 Acceptance report 
The acceptance report will be signed by 

 The customer (PL PPC) 

 The project leader 

 The key users 

3.4 Product handover 

3.4.1 Warranty 
Standard warranty regulations of IT should be applied 

3.4.2 Delivery Plan 
Items to be supplied Delivery format Delivery deadline 

Software results (including 
executable binary version, 
source code, libraries) 

Database  design 
(including code for db / 

Source code and electronic executable in 
binary format for Windows 2000/NT 

As defined by the 
project milestone plan
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Items to be supplied Delivery format Delivery deadline 

table creation 

Hardware results n/a n/a 

Documentation  Both, paper printout and electronic document 
(Word 8 or PDF document) 

After completion of a 
corresponding project 
phase 

Additional delivery 
components 

n/a n/a 

 

4 Special editions 
n/a 

5 Project-specific definitions of terms 
Included in section 7.1 

6 Prerequisites (to be provided by the client) 
The client will provide a full and detailed requirement specification and necessary 
sample data for the IT development group. Communication between client and IT 
department is in the responsibility of the project manager and the IT project manager.  

7 Appendix 
 

7.1 Terms and abbreviations 

Term Definition 

ABF Assembly Buffer 

Assy Assembly 

AVG Average 

BE Backend 

BI Burn In 

BNR Baunumber 

BO Business Objects 
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BOM Bill of Materials 

CASSY Components Assembly manufacturing level 

CPREASSY Component Pre-Assembly manufacturing level 

CT Cycle Time 

CTEST Component TEST manufacturing level 

dCp Dynamic Capacity Planning 

DM2 Demand Manager II 

DR Delivery Reliability 

ENTW Material for Engineering purposes  

EOL End of Line 

EoW End of Week 

EVAL Material for Evaluation purposes 

FE Frontend 

FF Flow Factor 

FP Factory Planner 

FP PH1 Factory Planner – Phase 1 

FP PH2 Factory Planner – Phase 2 

G Granularity 

GUI Graphic User Interface 

HQ IFX Headquarter Munich  

IFDD Dresden FE and BE site 

IFPT Porto backend site 

IFR Richmond backend site 

IFR2 Richmond FE for 200 mm wafer production 

IFS3 Dresden FE for 300 mm wafer production 

MAPO Modules Assembly Porto facility 

MCH Munich 

MES Manufacturing Executing System 

MODASSY Modules Assembly manufacturing level 

MODTEST Modules Test manufacturing level 

MP Memory Products 

MRP Material Requirement Planning 

MTPO Modules Test Porto facility 

NC-T Non Conform Quality 

OPL Operational planning 

PL Planning & Logistics 
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PMD Product Master Data 

PPC Production Planning and Control 

Pre-assy Pre-Assembly 

PROD Productive material 

QC Quality Conform 

RWIC Rework material 

SC Supply Chain 

UI User Interface 

VRFC Volume rolling forecast 

WIP Work in Process 

WIP_DB WIP Database 

Wk Week 

Y Yield 
 

7.2 Document/literature references 
n/a 
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