
SABER MAIS

O NOSSO COMPROMISSO

Serralharias

www.inwork.software

Agilizar o planeamento dos processos e 

disponibilizar informação atempada 

para a tomada de decisão.

SOLUÇÃO ÁGIL E
COMPLETA



VANTAGENS

O QUE É?

O sistema de produção inWork para serralharias liga-se ao software de desenho e orçamentação que utiliza, 

obtém a lista dos produtos e a lista de materiais utilizados e, tendo em conta as existências, fazer as 

encomendas ao fornecedor de acordo com os seus prazos de fornecimento. As empresas não podem deixar de 

se preocupar constantemente em melhorar o seu processo de fabrico e comercialização. A evolução é rápida 

em todos os setores e nenhuma empresa se pode dar ao luxo de manter o seu sistema produtivo baseado em 

métodos do passado ou mesmo atuais. É preciso evoluir e crescer!

RECURSOS

Materiais e máquinas

PLANEAMENTO

OPERACIONAL

ADMINISTRATIVO

CHÃO DE FÁBRICA

Tarefas, materias,
homem-máquina

EMISSÃO DE DOCS

Fatura, recibos, etc

FUNCIONAMENTO

MONTAGEM

Equipas, relatórios de obra

ENCOMENDAS

Clientes e forncedores

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Compras, vendas, stocks, etc

ORÇAMENTAÇÃO EMISSÃO ORÇAMENTOS

Configuração de ficha técnica

INTEGRAÇÃO

Sistemas de desenho e
orçamentação (PrefSuite,...)

MOVIMENTAÇÃO

Envio e receção de produtos

LOGÍSTICA STOCKS

Reservado, em produção,
produtos acabados

Orçamentos mais rigorosos baseados no histórico dos custeios reais permitem melhor controlo 
sobre as margens e a rentabilidade de cada projeto.

Um sistema de planeamento eficaz permite melhor o aproveitamento da mão de obra e dos recursos 
disponíveis aumentando a produção e satisfação dos colaboradores.

Conhecer melhor os custos de cada projeto melhora a competitividade, facilita a negociação 
aumentando os negócios ganhos.

Melhor planeamento da produção e entregas permite indicar com rigor a data de entrega e montagem. 
O cliente vai apreciar o rigor, ficar satisfeito deixando de focar a sua decisão apenas no preço.

Uma gestão de stocks rigorosa permite a diminuição do valor do stock, a degradação dos produtos em 
armazém e a negociação atempada com os seus fornecedores melhorando as margens.

A gestão e controle das sobras ou partidas rentabiliza o seu stock diminuindo desperdícios e 
aumentando a sua rentabilidade.

Integração com diferentes soluções de desenho e orçamentação que facilitam a gestão dos stocks de
matérias primas.


