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Descrição do Módulo 
O Mega Manufatura é um sistema que 
informações para: 
 Planejar os níveis adequados de estoque de matérias

acabados e embalagens, nos pontos desejados;

 Planejar e replanejar os recursos
organização; 

 Programar atividades de produção, para garantir que os recursos produtivos envolvidos 
estejam sendo utilizados, em cada momento, de acordo com as prioridades previamente 
definidas; 

 Informar a situação corrente dos recurso
das Ordens (de compra, de serviço 

 Prover os melhores prazos; 

 Reduzir as perdas e retrabalhos do processo produtivo;

 Otimizar os tempos de preparação de máquinas (setup);

 Definir o que, quanto e quando produzir e comprar os produtos envolvidos no processo 
produtivo; 

 Identificar e sequenciar quaisr

 Consultar indicadores de produção em tempo real que permitam auxiliar a tomada de 
decisão; 

 Executar a gestão à vista da produção e dos seus recursos;

 Rastrear lotes de produção de forma bidirecional (da matéria
acabado e vice-versa); 

 Gerir os estoques próprios e estoques de terceiros sendo prestador de serviço ou tomador 
de serviço. 
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O Mega Manufatura é um sistema que apoia as decisões táticas e operacionais e f

Planejar os níveis adequados de estoque de matérias-primas, semiacabados e produtos 
, nos pontos desejados; 

replanejar os recursos, e as necessidades de capacidade produtiva da 

Programar atividades de produção, para garantir que os recursos produtivos envolvidos 
estejam sendo utilizados, em cada momento, de acordo com as prioridades previamente 

Informar a situação corrente dos recursos (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e 
das Ordens (de compra, de serviço de terceirização e de produção); 

 

Reduzir as perdas e retrabalhos do processo produtivo; 

preparação de máquinas (setup); 

Definir o que, quanto e quando produzir e comprar os produtos envolvidos no processo 

aisrecursos serão usados na produção; 

Consultar indicadores de produção em tempo real que permitam auxiliar a tomada de 

utar a gestão à vista da produção e dos seus recursos; 

Rastrear lotes de produção de forma bidirecional (da matéria-prima para o produto 

Gerir os estoques próprios e estoques de terceiros sendo prestador de serviço ou tomador 
  

apoia as decisões táticas e operacionais e fornece 

primas, semiacabados e produtos 

pacidade produtiva da 

Programar atividades de produção, para garantir que os recursos produtivos envolvidos 
estejam sendo utilizados, em cada momento, de acordo com as prioridades previamente 

s (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e 

Definir o que, quanto e quando produzir e comprar os produtos envolvidos no processo 

Consultar indicadores de produção em tempo real que permitam auxiliar a tomada de 

prima para o produto 

Gerir os estoques próprios e estoques de terceiros sendo prestador de serviço ou tomador 



 

 
  

Divisões 
O Sistema é composto por: engenharia
de fábrica e indicadores de produção.
 

Engenharias 
Dentro da Engenharia, temos três subdivisões: Engenharia de Produtos, Engenharia de 
Estrutura do Produto e Engenharia de Processos.

Engenharia de Produtos 

Responsável pelos dados que serão utilizados nos Planejamentos e Controles do Sistema, 
permitindo informar as Políticas de Uso e Planejamento, Política de Requisição e Política de 
Lotes, dias para planejamento (lead
de ordens e quantidades para nivelamento dos estoques.

Funcionalidades 

 Organiza os produtos em grupos e subgrupos próprios;

 Permite realizar cópias dos produtos;

 Permite importar produtos através de planilhas;

 Compara produtos e seus atributos;

 Permite estruturar um workflow de cadastramento de produtos entre as diversas áreas 
da empresa com indicadores de acompanhamento.

Engenharia de Estrutura de Produtos

Responsável pelo relacionamento entre itens, de forma estrutural (BOM 
MATERIALS) e multinível. 

Funcionalidades 

 Permite níveis infinitos na estrutura;

 Cria e atualiza a “árvore” de fabricação de produtos acabados e subconjuntos
respectivos componentes, documentando suas características;

 Permite o cadastramento de especificações técnicas para cada item da estrutura 
identificando propriedades do material utilizado;

 Estrutura para padronização da codificação de itens por n

ngenharias, planejamentos de fábrica, gestão da fábrica,controles 
de fábrica e indicadores de produção. 

Dentro da Engenharia, temos três subdivisões: Engenharia de Produtos, Engenharia de 
Produto e Engenharia de Processos. 

Responsável pelos dados que serão utilizados nos Planejamentos e Controles do Sistema, 
permitindo informar as Políticas de Uso e Planejamento, Política de Requisição e Política de 

lanejamento (lead-time), além de definir os níveis aceitáveis para a geração 
de ordens e quantidades para nivelamento dos estoques. 

Organiza os produtos em grupos e subgrupos próprios; 

Permite realizar cópias dos produtos; 

produtos através de planilhas; 

Compara produtos e seus atributos; 

Permite estruturar um workflow de cadastramento de produtos entre as diversas áreas 
da empresa com indicadores de acompanhamento. 

Engenharia de Estrutura de Produtos 

namento entre itens, de forma estrutural (BOM 

Permite níveis infinitos na estrutura; 

Cria e atualiza a “árvore” de fabricação de produtos acabados e subconjuntos
respectivos componentes, documentando suas características; 

Permite o cadastramento de especificações técnicas para cada item da estrutura 
identificando propriedades do material utilizado; 

Estrutura para padronização da codificação de itens por níveis; 

s de fábrica, gestão da fábrica,controles 

Dentro da Engenharia, temos três subdivisões: Engenharia de Produtos, Engenharia de 

Responsável pelos dados que serão utilizados nos Planejamentos e Controles do Sistema, 
permitindo informar as Políticas de Uso e Planejamento, Política de Requisição e Política de 

time), além de definir os níveis aceitáveis para a geração 

Permite estruturar um workflow de cadastramento de produtos entre as diversas áreas 

namento entre itens, de forma estrutural (BOM – BILL OF 

Cria e atualiza a “árvore” de fabricação de produtos acabados e subconjuntos com seus 

Permite o cadastramento de especificações técnicas para cada item da estrutura 



 

 
  

 Manutenção das estruturas de produtos através de adaptações de estruturas 
semelhantes; 

 Permite a administração de várias versões de listas de materiais, através do controle de 
revisão por vigência, mantendo os históricos das alterações de engenharia

 Permite controle de Desenhos dos produtos;

 Permite a padronização de Unidades, Códigos e Medidas dentre outras especificações;

 Permite efetuar a “Implosão” ou “Explosão” da estrutura, mostrando a estrutura de 
produtos, que o material está cadastrado;

 Recurso da “Relação Fantasma”, que permite definir um nível desejado na estrutura, 
quando o produto não necessita controlar estoque;

 Permite a criação de estruturas de produtos para Manufatura Reversa: desmontagem de 
produtos em geral ou desmontagem para reci

 Permite a criação de estrutura de produtos configuradas (Configurador), que permite 
uma simplificação no processo de criação e manutenção das estruturas.

 Permite realizar a cópia da lista de materiais e sua estrutura para simplificar a gestão e 
cadastramento. 

Engenharia dos Processos de Fabricação

Responsável pela definição das sequências de operações necessárias para a manufatura de um 
item e dos centros de trabalho onde se realizam. Permite a existência de roteiros de fabricação 
e operações alternativas. Documentam tempos, fichas técnicas, especificações, inspeções, 
observações e demais dados que auxiliam no planejamento e na fabricação.

Funcionalidades 

 Definição dos métodos e processos de fabricação de produtos;

 Definição dos recursos de produção 

 Controle da revisão do processo;

 Processos alternativos de produção;

 Permite cópia de processos;

 Permite integração com sistemas CAD/CAM, com ou sem gravação das imagens gráficas 
na base de dados; 

Manutenção das estruturas de produtos através de adaptações de estruturas 

Permite a administração de várias versões de listas de materiais, através do controle de 
revisão por vigência, mantendo os históricos das alterações de engenharia

Permite controle de Desenhos dos produtos; 

Permite a padronização de Unidades, Códigos e Medidas dentre outras especificações;

Permite efetuar a “Implosão” ou “Explosão” da estrutura, mostrando a estrutura de 
produtos, que o material está cadastrado; 

urso da “Relação Fantasma”, que permite definir um nível desejado na estrutura, 
quando o produto não necessita controlar estoque; 

Permite a criação de estruturas de produtos para Manufatura Reversa: desmontagem de 
produtos em geral ou desmontagem para reciclagem; 

Permite a criação de estrutura de produtos configuradas (Configurador), que permite 
uma simplificação no processo de criação e manutenção das estruturas.

Permite realizar a cópia da lista de materiais e sua estrutura para simplificar a gestão e 

Engenharia dos Processos de Fabricação 

Responsável pela definição das sequências de operações necessárias para a manufatura de um 
item e dos centros de trabalho onde se realizam. Permite a existência de roteiros de fabricação 

ativas. Documentam tempos, fichas técnicas, especificações, inspeções, 
observações e demais dados que auxiliam no planejamento e na fabricação.

Definição dos métodos e processos de fabricação de produtos; 

Definição dos recursos de produção utilizados em cada processo; 

Controle da revisão do processo; 

Processos alternativos de produção; 

Permite cópia de processos; 

Permite integração com sistemas CAD/CAM, com ou sem gravação das imagens gráficas 

Manutenção das estruturas de produtos através de adaptações de estruturas 

Permite a administração de várias versões de listas de materiais, através do controle de 
revisão por vigência, mantendo os históricos das alterações de engenharia; 

Permite a padronização de Unidades, Códigos e Medidas dentre outras especificações; 

Permite efetuar a “Implosão” ou “Explosão” da estrutura, mostrando a estrutura de 

urso da “Relação Fantasma”, que permite definir um nível desejado na estrutura, 

Permite a criação de estruturas de produtos para Manufatura Reversa: desmontagem de 

Permite a criação de estrutura de produtos configuradas (Configurador), que permite 
uma simplificação no processo de criação e manutenção das estruturas. 

Permite realizar a cópia da lista de materiais e sua estrutura para simplificar a gestão e 

Responsável pela definição das sequências de operações necessárias para a manufatura de um 
item e dos centros de trabalho onde se realizam. Permite a existência de roteiros de fabricação 

ativas. Documentam tempos, fichas técnicas, especificações, inspeções, 
observações e demais dados que auxiliam no planejamento e na fabricação. 

 

Permite integração com sistemas CAD/CAM, com ou sem gravação das imagens gráficas 



 

 
  

 Controle da revisão das operaç

 Controle da aprovação da revisão do processo;

 Definição dos roteiros de produção para cada processo:

 Inspeção: relação dos pontos de inspeção, dos instrumentos medição e dos métodos de 
inspeção; 

 Montagem: relação dos pontos de 
métodos de montagem; 

 Centro de Trabalho: prioridade para carga, utilização: alternativa ou sequencial e 
controle de setup; 

 Ferramental e Ferramentas: definição e quantidade;

 Qualificações de operador: função do o

 Recursos operacionais: outros recursos adicionais ao processo;

 Materiais utilizados em cada operação.

Principais Cadastros 

 Operadores relacionados com localização e centros produtivos;

 Setores e Centros Produtivos:

o Permite trabalhar com conceitos de Célula e Centros Produtivos;

o Tratamento de calendários de trabalho e de localização física;

o Cálculo da Disponibilidade;

o Cálculo da Capacidade;

o Definição da Capacidade Finita: Carga Máquina, Produção Máxima por Período, Gap 
de Alocação; 

o Definição da Capacidade Infinita: Interna e Externa;

 Máquinas:  

o Definição da localização: setor e centro produtivo;

o Definição por imobilizado e por centro custo;

Controle da revisão das operações do processo (roteiro); 

Controle da aprovação da revisão do processo; 

Definição dos roteiros de produção para cada processo: 

Inspeção: relação dos pontos de inspeção, dos instrumentos medição e dos métodos de 

Montagem: relação dos pontos de montagem, das ferramentas necessárias e dos 
 

: prioridade para carga, utilização: alternativa ou sequencial e 

Ferramental e Ferramentas: definição e quantidade; 

Qualificações de operador: função do operador para processo x operação;

Recursos operacionais: outros recursos adicionais ao processo; 

Materiais utilizados em cada operação. 

Operadores relacionados com localização e centros produtivos; 

Setores e Centros Produtivos: 

trabalhar com conceitos de Célula e Centros Produtivos;

Tratamento de calendários de trabalho e de localização física; 

Cálculo da Disponibilidade; 

Cálculo da Capacidade; 

Definição da Capacidade Finita: Carga Máquina, Produção Máxima por Período, Gap 

Definição da Capacidade Infinita: Interna e Externa; 

Definição da localização: setor e centro produtivo; 

Definição por imobilizado e por centro custo; 

Inspeção: relação dos pontos de inspeção, dos instrumentos medição e dos métodos de 

montagem, das ferramentas necessárias e dos 

: prioridade para carga, utilização: alternativa ou sequencial e 

perador para processo x operação; 

trabalhar com conceitos de Célula e Centros Produtivos; 

Definição da Capacidade Finita: Carga Máquina, Produção Máxima por Período, Gap 



 

 
  

o Definição dos requisitos básicos necessários para operação;

 Ferramental: 

o Definição através de itens estoque;

o Controle de vida útil de uso do ferramental.

 Ferramentas: 

o Definição através de itens estoque;

o Controle do desgaste;

o Controle de montagens de ferramentas (CNC).

 Setup de máquinas: 

o Definição operações de setup;

o Interfere no sequenciamento de ordens de fabricação (otimização).

 Operações da fabricação:

o Definição dos recursos necessários para produção: operador, máquina, ferramenta, 
ferramental, recursos operacionais, desenho, materiais, especificações e pontos de 
inspeção; 

o Relação das máquinas indicadas por prioridades;

o Tratamento dos métodos de execução da operação.

 

Planejamentos de fábrica
Responsável por prover informações essenciais para administração fabril, utilizando os 
consagrados conceitos da Manufatura:

 MPS: Master Production Schedule (Planejamento Mestre de Produção);

 MRP II: Manufacturing Resource Planning (Planejamento dos Recursos de Manufatura);

 MRP: Material Requirements Planning (Planejamento das Necessidades de Materiais);

 CRP: CapacityRequirements Planning (Pl

Além de usar conceitos de sistemas avançados como:
 APS: Advanced Planning & Scheduling (Planejamento e ProgramaçãoAvançada

Definição dos requisitos básicos necessários para operação; 

avés de itens estoque; 

Controle de vida útil de uso do ferramental. 

Definição através de itens estoque; 

Controle do desgaste; 

Controle de montagens de ferramentas (CNC). 

Definição operações de setup; 

sequenciamento de ordens de fabricação (otimização).

Operações da fabricação: 

Definição dos recursos necessários para produção: operador, máquina, ferramenta, 
ferramental, recursos operacionais, desenho, materiais, especificações e pontos de 

ção das máquinas indicadas por prioridades; 

Tratamento dos métodos de execução da operação. 

s de fábrica 
Responsável por prover informações essenciais para administração fabril, utilizando os 
consagrados conceitos da Manufatura: 

oduction Schedule (Planejamento Mestre de Produção); 

Manufacturing Resource Planning (Planejamento dos Recursos de Manufatura);

MRP: Material Requirements Planning (Planejamento das Necessidades de Materiais);

CRP: CapacityRequirements Planning (Planejamento das Necessidades Capacidade);

Além de usar conceitos de sistemas avançados como: 
APS: Advanced Planning & Scheduling (Planejamento e ProgramaçãoAvançada

sequenciamento de ordens de fabricação (otimização). 

Definição dos recursos necessários para produção: operador, máquina, ferramenta, 
ferramental, recursos operacionais, desenho, materiais, especificações e pontos de 

Responsável por prover informações essenciais para administração fabril, utilizando os 

 

Manufacturing Resource Planning (Planejamento dos Recursos de Manufatura); 

MRP: Material Requirements Planning (Planejamento das Necessidades de Materiais); 

anejamento das Necessidades Capacidade); 

APS: Advanced Planning & Scheduling (Planejamento e ProgramaçãoAvançada); 



 

 
  

 TOC: TeoryOfConstraints (Teoria das Restrições)

Funcionalidades 

 Gera ilimitadas versões de plano;

 Permite programação dos processamentos em forma de tarefas pré

 Gera log de erros de processamento;

 Permite simulações de planos;

 MPS – Plano Mestre de Produção: Responsável pelo planejamento de médio e longo prazo 
que utiliza os conceitos de Família de Produtos para melhor explanar as necessidades. Esse 
planejamento é confiado ao MRP e ao CRP para posteriores análises de materiais e 
capacidades. 

o Permite importação e digitação rápida de previsões;

o Permite gerar previsões, baseado nas es
planejamento, através de modelos matemáticos (média móvel, suavizamento 
exponencial ou configurado);

o Trabalha com abatimento de previsões xreal;

o Envia para o MRP, cancela ou mantêm previsões não cumpridas.

 MRP – Planejamento das Necessidades de Material: Responsável pelo planejamento de 
fabricação e compra de materiais.

o Faz o balanceamento de materiais baseado em:

 Estoques; 

 Previsões (MPS); 

 Demandas Dependentes e Independentes;

 Ordens; 

 Solicitações; 

 Pedidos de Compra; 

 Pedidos de Venda. 

o Permite controlar o balanço do estoque por composição ou característica de estoque;

TOC: TeoryOfConstraints (Teoria das Restrições). 

de plano; 

Permite programação dos processamentos em forma de tarefas pré-agendadas; 

Gera log de erros de processamento; 

Permite simulações de planos; 

Plano Mestre de Produção: Responsável pelo planejamento de médio e longo prazo 
itos de Família de Produtos para melhor explanar as necessidades. Esse 

planejamento é confiado ao MRP e ao CRP para posteriores análises de materiais e 

Permite importação e digitação rápida de previsões; 

Permite gerar previsões, baseado nas estatísticas históricas de movimentação e 
planejamento, através de modelos matemáticos (média móvel, suavizamento 
exponencial ou configurado); 

Trabalha com abatimento de previsões xreal; 

Envia para o MRP, cancela ou mantêm previsões não cumpridas. 

ejamento das Necessidades de Material: Responsável pelo planejamento de 
fabricação e compra de materiais. 

Faz o balanceamento de materiais baseado em: 

Demandas Dependentes e Independentes; 

 

Permite controlar o balanço do estoque por composição ou característica de estoque;

agendadas;  

Plano Mestre de Produção: Responsável pelo planejamento de médio e longo prazo 
itos de Família de Produtos para melhor explanar as necessidades. Esse 

planejamento é confiado ao MRP e ao CRP para posteriores análises de materiais e 

tatísticas históricas de movimentação e 
planejamento, através de modelos matemáticos (média móvel, suavizamento 

ejamento das Necessidades de Material: Responsável pelo planejamento de 

Permite controlar o balanço do estoque por composição ou característica de estoque; 



 

 
  

o Projeta os estoques com base nos limites parametrizados (horizonte);

o Faz auditoria em ordens gerando mensagens de exceção.

 CRP – Planejamento das Necessidades de Capacidades: Responsável pelo planejamento de 
carga dos centros produtivos, para ordens de fabricação. Opera com conceitos de restrição 
de Capacidade e Materiais e é capaz de sequenciar a fabricação de maneira inteligente e 
flexível. 

o Oferece consultas sintéticas e analíticas para verificação de operações, eficiências e 
deficiências, e cargas; 

o Oferece consulta do gráfico de Gantt com várias alternativas de visão;

o Permite realocação das ordens por prioridade ou data/hora;

o Permite a geração do plano pelo planejador de materiais e/ou planejador de centro de 
trabalho; 

o Permite firmar um plano de capacidade estabelecendo a quantidade de dias;

o Permite alocação das ordens em centros de trabalho principais ou alternativos.

 

Gestão dafábrica 
Realiza a gestão das atividades de produção fornecendo a visão atual das ordens e dos 
processos da fábrica e auxiliando na tomada de decisão.

Funcionalidades 

 Controle de ordens: responsável por criar e manter ordens em geral, documentando suas 
particularidades; 

o Possui filtro inteligente e sofisticado que permite trabalhar com um conjunto de ordens 
necessárias; 

o Possui diversos tipos de ordem com parametrizações independentes, que permitem 
diferentes tipos de fabricação e que agem de formas específicas na produção
eles temos: ordens de produção, ordens de compra, ordens de serviço de terceirização, 
ordens de desmontagem, entre outras;

o Possui consultas agrupadas, permitindo que na mesma instância sejam consultados 
todos os dados relacionados à fabricação;

Projeta os estoques com base nos limites parametrizados (horizonte);

Faz auditoria em ordens gerando mensagens de exceção. 

Necessidades de Capacidades: Responsável pelo planejamento de 
carga dos centros produtivos, para ordens de fabricação. Opera com conceitos de restrição 
de Capacidade e Materiais e é capaz de sequenciar a fabricação de maneira inteligente e 

e consultas sintéticas e analíticas para verificação de operações, eficiências e 

Oferece consulta do gráfico de Gantt com várias alternativas de visão;

Permite realocação das ordens por prioridade ou data/hora; 

plano pelo planejador de materiais e/ou planejador de centro de 

Permite firmar um plano de capacidade estabelecendo a quantidade de dias;

Permite alocação das ordens em centros de trabalho principais ou alternativos.

estão das atividades de produção fornecendo a visão atual das ordens e dos 
processos da fábrica e auxiliando na tomada de decisão. 

Controle de ordens: responsável por criar e manter ordens em geral, documentando suas 

Possui filtro inteligente e sofisticado que permite trabalhar com um conjunto de ordens 

Possui diversos tipos de ordem com parametrizações independentes, que permitem 
diferentes tipos de fabricação e que agem de formas específicas na produção
eles temos: ordens de produção, ordens de compra, ordens de serviço de terceirização, 
ordens de desmontagem, entre outras; 

Possui consultas agrupadas, permitindo que na mesma instância sejam consultados 
todos os dados relacionados à fabricação; 

Projeta os estoques com base nos limites parametrizados (horizonte); 

Necessidades de Capacidades: Responsável pelo planejamento de 
carga dos centros produtivos, para ordens de fabricação. Opera com conceitos de restrição 
de Capacidade e Materiais e é capaz de sequenciar a fabricação de maneira inteligente e 

e consultas sintéticas e analíticas para verificação de operações, eficiências e 

Oferece consulta do gráfico de Gantt com várias alternativas de visão; 

plano pelo planejador de materiais e/ou planejador de centro de 

Permite firmar um plano de capacidade estabelecendo a quantidade de dias; 

Permite alocação das ordens em centros de trabalho principais ou alternativos. 

estão das atividades de produção fornecendo a visão atual das ordens e dos 

Controle de ordens: responsável por criar e manter ordens em geral, documentando suas 

Possui filtro inteligente e sofisticado que permite trabalhar com um conjunto de ordens 

Possui diversos tipos de ordem com parametrizações independentes, que permitem 
diferentes tipos de fabricação e que agem de formas específicas na produção. Dentre 
eles temos: ordens de produção, ordens de compra, ordens de serviço de terceirização, 

Possui consultas agrupadas, permitindo que na mesma instância sejam consultados 



 

 
  

o Realiza manutenções simples e em massa;

o Possui log de alterações;

o Registra o histórico de evolução das ordens;

o Possui consultas de planos de materiais detalhado ou sumarizado por períodos pré
determinados; 

o Revisor de ordens que audita os estágios da ordem, ge
críticas; 

o Permite o controle de subprodutos de fabricação;

o Permite o controle dos refugos de fabricação;

o Permite a reprogramação da ordem utilizando seus diversos processos e centros 
alternativos; 

o Permitemanutenção e consulta

o Permite vincular ordem dinâmica ou estaticamente com: pedidos de venda, pedidos de 
compra, recebimento e faturamento em nível de ordem para ordem;

o Permite configurar produtos em tempo de PCP;

o Permite criar kanbans eletrônicos flexív

o Permite a impressão de ordens com diversos cenários: simples, detalhado, com códigos 
de barra, com desenho etc.

Controles de fábrica 
Realiza o controle das atividades de produção 

Funcionalidades 

 Controle de fábrica: responsável pelo apontamento e acompanhamento das operações 
fabris: 

o Possui consulta do acompanhamento das ordens executadas, em execução e a executar, 
comparando tempos previstos x realizados;

o Possui apontamento de chão de fábrica totalmente configurado conforme as atividades 
de fabricação; 

liza manutenções simples e em massa; 

Possui log de alterações; 

Registra o histórico de evolução das ordens; 

Possui consultas de planos de materiais detalhado ou sumarizado por períodos pré

Revisor de ordens que audita os estágios da ordem, gerando listagens operacionais e 

Permite o controle de subprodutos de fabricação; 

Permite o controle dos refugos de fabricação; 

Permite a reprogramação da ordem utilizando seus diversos processos e centros 

Permitemanutenção e consulta da programação diária; 

Permite vincular ordem dinâmica ou estaticamente com: pedidos de venda, pedidos de 
compra, recebimento e faturamento em nível de ordem para ordem;

Permite configurar produtos em tempo de PCP; 

Permite criar kanbans eletrônicos flexíveis para gestão e acompanhamento da fábrica;

Permite a impressão de ordens com diversos cenários: simples, detalhado, com códigos 
de barra, com desenho etc. 

Realiza o controle das atividades de produção com a visão do chão de fábrica e

Controle de fábrica: responsável pelo apontamento e acompanhamento das operações 

Possui consulta do acompanhamento das ordens executadas, em execução e a executar, 
comparando tempos previstos x realizados; 

amento de chão de fábrica totalmente configurado conforme as atividades 

Possui consultas de planos de materiais detalhado ou sumarizado por períodos pré-

rando listagens operacionais e 

Permite a reprogramação da ordem utilizando seus diversos processos e centros 

Permite vincular ordem dinâmica ou estaticamente com: pedidos de venda, pedidos de 
compra, recebimento e faturamento em nível de ordem para ordem; 

eis para gestão e acompanhamento da fábrica; 

Permite a impressão de ordens com diversos cenários: simples, detalhado, com códigos 

com a visão do chão de fábrica em tempo real. 

Controle de fábrica: responsável pelo apontamento e acompanhamento das operações 

Possui consulta do acompanhamento das ordens executadas, em execução e a executar, 

amento de chão de fábrica totalmente configurado conforme as atividades 



 

 
  

o Possui apontamento simplificado das operações da fábrica através de código de barra 
configuráveis; 

o Permite apontamento de atividades produtivas e improdutivas;

o Gestão e visão da vida útil dos ferramentais.

 Controle de chão de fábrica: visão que mostra a posição atual das ordens e das operações 
dentro dos seus respectivos centros de trabalho e máquinas, com alertas de atraso 
adiantamento de produção. 

 Rastreabilidade de lotes: possui o conceito de rastreabilidade bidirecional dos lotes de 
fabricação, podendo partir das matérias
acabado para suas respectivas matérias

o Mostra graficamente quais lotes foram produzidos de 

o Identifica os fornecedores de matéria

o Identifica os clientes para quais os materiais foram vendidos;

 Movimentações: responsável pelo controle dos movimentos pendentes da ordem;

o Permite a geração de movimentos pendentes

o Permite o processamento e manutenção dos movimentos pendentes.

 Consultas de Produtividade: o sistema também possui algumas consultas em tela que 
mostram o Follow-Up de Produção, faz auditoria dos apontamentos, faz um resumo dos 
apontamentos de horas por 

Indicadores de fábrica
Permite consultar em tempo real os principais indicadores fabris, ferramenta muito importante 
para a gestão realizar tomadas de decisão sobre o andamento das ordens e das operações no 
chão de fábrica. 

 Indicador de produção 

 Indicador de ocorrências improdutivas:

 Indicador de refugo 

 Indicador de análise de eficiência e rendimento

 Indicador de produtividade

Possui apontamento simplificado das operações da fábrica através de código de barra 

Permite apontamento de atividades produtivas e improdutivas; 

visão da vida útil dos ferramentais. 

Controle de chão de fábrica: visão que mostra a posição atual das ordens e das operações 
dentro dos seus respectivos centros de trabalho e máquinas, com alertas de atraso 

 

: possui o conceito de rastreabilidade bidirecional dos lotes de 
fabricação, podendo partir das matérias-primas para o produto acabado ou do produto 
acabado para suas respectivas matérias-primas.  

Mostra graficamente quais lotes foram produzidos de acordo com a cadeia produtiva;

Identifica os fornecedores de matéria-prima; 

Identifica os clientes para quais os materiais foram vendidos; 

Movimentações: responsável pelo controle dos movimentos pendentes da ordem;

Permite a geração de movimentos pendentes; 

Permite o processamento e manutenção dos movimentos pendentes.

Consultas de Produtividade: o sistema também possui algumas consultas em tela que 
Up de Produção, faz auditoria dos apontamentos, faz um resumo dos 

apontamentos de horas por operador.  

Indicadores de fábrica 
Permite consultar em tempo real os principais indicadores fabris, ferramenta muito importante 
para a gestão realizar tomadas de decisão sobre o andamento das ordens e das operações no 

Indicador de ocorrências improdutivas: 

Indicador de análise de eficiência e rendimento 

Indicador de produtividade 

Possui apontamento simplificado das operações da fábrica através de código de barra 

Controle de chão de fábrica: visão que mostra a posição atual das ordens e das operações 
dentro dos seus respectivos centros de trabalho e máquinas, com alertas de atraso ou 

: possui o conceito de rastreabilidade bidirecional dos lotes de 
primas para o produto acabado ou do produto 

acordo com a cadeia produtiva; 

Movimentações: responsável pelo controle dos movimentos pendentes da ordem; 

Permite o processamento e manutenção dos movimentos pendentes. 

Consultas de Produtividade: o sistema também possui algumas consultas em tela que 
Up de Produção, faz auditoria dos apontamentos, faz um resumo dos 

Permite consultar em tempo real os principais indicadores fabris, ferramenta muito importante 
para a gestão realizar tomadas de decisão sobre o andamento das ordens e das operações no 



 

 
  

 Indicador de consumo das demandas

 Indicador de posição dos materiais

 

Integrações 

Envia para: 

Módulode Administração de 

Módulo de Controle de Qualidade

Módulo de Custo Padrão: roteiro de fabricação, apontamentos de produção e ordens 
produzidas. 

Módulo de Custo Contábil
programações de ordem, roteiro de fabricação.

Recebe de: 

Módulo de Administração de Materiais
materiais, processos de compra, movimentações de estoque, entre outros.

Módulo de Controle de Qualidade

Módulo de Vendas: pedidos de venda e faturamentos.

 
 

Indicador de consumo das demandas 

Indicador de posição dos materiais 

Administração de Materiais: movimentações de estoque.

Controle de Qualidade: inspeções de processo e de produtos fabricados

: roteiro de fabricação, apontamentos de produção e ordens 

Módulo de Custo Contábil: ordens produzidas no período, apontamentos de produção, 
programações de ordem, roteiro de fabricação. 

Administração de Materiais: cadastro de itens, almoxarifados, listas de 
materiais, processos de compra, movimentações de estoque, entre outros.

Controle de Qualidade: laudos de inspeção. 

: pedidos de venda e faturamentos. 

movimentações de estoque. 

ões de processo e de produtos fabricados. 

: roteiro de fabricação, apontamentos de produção e ordens 

no período, apontamentos de produção, 

cadastro de itens, almoxarifados, listas de 
materiais, processos de compra, movimentações de estoque, entre outros. 


