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Gerir e planear a produção da sua

empresa através de uma ferramenta

versátil e adaptável totalmente integrada.

GESTÃO DA PRODUÇÃO
ATRAVÉS DO ERP



O QUE É?

Um software de gestão da produção tem que ter a capacidade de se ajustar permanentemente aos novos 

processos produtivos, novas tecnologias e métodos de recolha de informação. A interação com software de 

engenharia e desenho existentes no mercado permitem que o cliente utilize o software de desenho que 

melhor se adapta ao seu produto e usufrua dos dados por ele produzidos para o planeamento e gestão da 

capacidade produtiva da empresa. A gestão e utilização de sobras e partidas no processo de fabricação 

permite melhor aproveitamento de matérias primas e reduz desperdícios, isso só é possível com um sistema de

gestão de stocks integrado. O inWork PRODUÇÃO tem a capacidade de se ajustar aos diferentes processos 

produtivos com incorporação de matérias primas, produtos intermédios e tempos de produção em todas as 

gamas operatórias, utilizando informação dos restantes módulos do ERP e fornecendo dados para a análise e 

utilização nos processo de gestão da empresa.

VANTAGENS

Definição de tempos padrão por unidade de medida / gama operatória / matéria prima ou produtos, 

facilitando o agendamento no planning e identificação de desvios de tempo. Recálculo dos tempos

padrão baseado nos tempos medidos.

Facilidade de adaptação podendo trabalhar por fases de produção, gamas operatórias ou linhas de 

produção. A personalização dos dados a processar em cada uma das fases é também de destacar na 

capacidade de adaptação a cada processo de produção.

Gestão da capacidade de produção tendo em conta os tempos padrão calculado por recurso em cada 

gama operatória. Previsão e acompanhamento de desvios dos timings em cada fase da cadeia de 

produção.

Identificação dos estrangulamentos (bottleneck) do processo de fabrico tendo em conta a cadeia de 

fornecimento, linha de produção e a logística de implementação e entrega.
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IMPLMENTAÇÕES


