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Apresentação / Sobre este manual 

 

Apresentação 

Sobre este manual 
O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará 
uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de 
exemplos.  

Convenções Adotadas 
Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas 
simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” signi�ca que você deve manter a tecla ALT 
pressionada enquanto pressiona TAB. 

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:  

 

Ícone Indica que o texto é: 

�  Uma observação importante 

�  Uma dica ou sugestão útil 

�  Um exemplo 

 Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do 
cadastro citado. 

 Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados. 
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Manufatura / Objetivo 

 

Manufatura 

Objetivo 
Mostrar o funcionamento dos novos campos existentes na Programação da Ordem que serão exibidos 
para um melhor controle do Processo Produtivo. 

Os novos campos são: 

� Início Fila: contém o horário de início da atividade de fila da operação; 

� Término Fila: contém o horário de término da atividade de fila da operação; 

� Início Execução: contém o horário de início da atividade de execução da operação; 

� Término Execução: contém o horário de término da atividade de execução da operação; 

� Início Movimento: contém o horário de início da atividade de movimento da operação; 

� Término Movimento: contém o horário de término da atividade de movimento da operação; 

Esses campos serão exibidos nas seguintes telas: 

� Plano de Carga (por Centro de Trabalho, por Setor e por Recurso); 

� Gráfico de Gantt; 

� Programação da Ordem; 

� Consultas da Ordem que exibem a Programação; 
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Manufatura / Plano de Carga 

 

Plano de Carga 
Na visualização do Plano de Carga por Centro de Trabalho ou por Setor ou por Recurso, a partir de 
agora é possível identificar o tempo compreendido entre Fila, Execução e Movimento de cada Operação 
das Ordens. Antigamente era exibido apenas o tempo total de cada Operação ficando difícil identificar a 
ocupação do Centro de Trabalho. 

Com essa alteração, o Início Previsto ainda continua sendo o menor tempo de todos e o Término 
Previsto o maior tempo de todos, porém, é possível verificar individualmente cada um deles: 
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Manufatura / Gráfico de Gantt 

 

Gráfico de Gantt 
Para o Gráfico de Gantt, o tempo de início e o tempo final considerados serão os Tempos de Execução 
da Operação e não mais o Início Previsto e o Término Previsto: 
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Manufatura / Observações Gerais 
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Observações Gerais 
1º) Para efeito de fazer batente entre Operações, os tempos considerados ainda serão o de Início 
Previsto e o de Término Previsto da Operação; 

2º) Para Overlap, será considerado o Tempo de Execução da Operação, ou seja, a próxima Operação 
será iniciada conforme regra já existente a partir do Término de Execução da Operação anterior; 

3º) Vale lembrar que o Tempo de Execução já possui incluído o Tempo de Setup e, esse dois tempos 
ocupam o Centro de Trabalho; 

4º) Tempo de Fila e Tempo de Movimento não ocupam o Centro de Trabalho; 



Manufatura / Programação da Ordem 

 

Programação da Ordem 
Dentro do Cadastro de Ordens, sub-aba Programação da Ordem também será possível visualizar os 
inícios e términos de cada tempo da Operação. 
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