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Gestão da Produção
A Produção é um processo core do sector industrial, sendo que o sucesso da sua gestão é um
bom indício da saúde administrativa e financeira de qualquer empresa. Funcionando
igualmente como garantia de qualidade e satisfação do cliente final, o controlo do ciclo
produtivo - desde o aprovisionamento de matérias-primas ao armazenamento do produto
acabado – é o foco da solução Gestão da Produção ARTSOFT em 3 domínios:

Análises e Relatórios
Ordens de Fabrico
Planeamento da
Produção
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A QUEM SE DESTINA?
Esta solução foi pensada para todas as empresas que necessitem de gerir processos
produtivos, e permite ao utilizador consultar, a qualquer momento, toda informação
referente a cada um dos seus produtos, incluindo o histórico/workflow de movimentações e
custos operacionais.

MAIS-VALIAS ADICIONAIS:
A funcionalidade Encomendas / Rateio ARTSOFT facilita a gestão dos
pedidos cativos (feitos por clientes ou a fornecedores), com análises das
quantidades em falta, pedidos prioritários, datas de entrega indicadas, etc.
A gestão de Lotes, Séries e Datas de Validade facilita a rastreabilidade de
matérias-primas ou produtos acabados, garantindo maior controlo e
flexibilidade na gestão do seu stock, inclusive face a critérios de FEFO (FirstExpire,

First-Out).

As validades

são

automaticamente

calculadas

e

discriminadas na Ficha Técnica de Artigo.
A gestão de Espécies e Mutações permite artigos por grelha (ex. cores e
tamanhos), facilitando a gestão do seu armazém face processos a de
aprovisionamento ou armazenamento.
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CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES
Cria ordens de fabrico gerindo as necessidades de materiais;
Define grelhas fixas de composição/decomposição de produtos e
tratamento da produção;
Permite o faseamento de uma ordem de produção;
Utiliza o método de inventário permanente facilitando, a qualquer
momento, um relatório económico da actividade;
É configurável para diversos periféricos (etiquetadoras, etc.) e sistemas
de recolha (Ecrã Touch, etc.);
Permite o reporte de todo o processo produtivo, extrato de stocks,
movimentações e rotatividade, produção realizada, cativa e em falta;
Possibilita integração direta com o seu ERP (gestão comercial,
contabilidade geral ou analítica e centro de custos).
Proporciona análises de custeio por produto acabado ou centro de
produção.
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