Gestão de Produção
 Engenharia
o Operações
o Máquinas
o Centros de Custo
o Fichas Técnicas
 Estrutura de produtos
 Operações do processo
 Aprovação de Fichas Técnicas
 Revisão de Fichas Técnicas
 Cópia de Fichas Técnicas


Custos
o
o
o
o

Custos de hora-homem
Custos de hora-máquina
Integrado com custos de insumos e componentes do estoque
Apuração de custo padrão
 Materiais
 Insumos
 Componentes
 Processo
 Mão-de-obra
 Máquina
o Apuração de custo real
 Alocação de materiais por OF
 Alocação de mão-de-obra por OF
 Alocação de horas-máquina por OF
o Comparativo Custo Padrão x Custo Real
o Simulação de reajuste de insumo e impacto em custos

 Orçamento e Formação de preço de novo produto
o Configuração de questionário check-list de novo produto
 Fase de levantamento
 Questões de levantamento
o Fatores de mark-up
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 Gerais
 Por produto
 Por cliente
o Orçamento
 Montagem da Ficha Técnica
 Opção de Cópia de Ficha existente
 Opção de Fichas alternativas no mesmo Orçamento
 Opção de Cópia de Orçamento existente
 Custeio do Orçamento e Formação de preço objetivo de venda
 Revisão de Orçamento
 Aprovação de Orçamento
o Emissão de Orçamento
 Simplificado
 Detalhado

 Produção
o Configuração de questionário check-list de novo produto
o MRP
 Necessidade de insumos
 Necessidade de componentes e intermediários
 Previsão de demanda (acabados e/ou insumos) por
 Histórico de vendas
 Carteira programada de pedidos
 Previsão de vendas
o Previsão
 Carga hora máquina com base em carteira de vendas
 Carga hora homem com base em carteira de vendas
o Ordens de Produção
 Abertura das ordens de produção
 Geração de ordem diretamente a partir dos pedidos
 Geração de ordem avulsa
 Aprovação de Ordem de Produção
 Empenho de matérias-primas e componentes para OP
 Reserva de estoque dos insumos para a ordem
 Emissão da lista de materiais para a produção
 Impressão das ordens de produção
 Registro de andamento da OP via leitura ótica
 Código de barras OP x Código de barras do setor
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 Acompanhamento Setor x OPs
o CEP
 Movimentos
 Apontamentos de produção
 Consultas e Relatórios
 Horas paradas
 Defeitos e refugos
 Eficiência de máquina
o Manutenção
 Acompanhamento de vida útil de moldes

 Qualidade
o Controles configuráveis
 Formulários de Avaliação
 Itens de avaliação por material
 Itens de avaliação por grupo de material
 Plano de Controle de Qualidade
 Não conformidades
 Registro de Inspeção
 Bloqueio de materiais
o Movimentos
 Avaliação de qualidade
 Notas de entrada – Itens de Compra
 Ordens de Fabricação – Itens de produção
 Não conformidade
 Registro de não conformidades
 Andamentos
 Follow-up
o Consultas de acompanhamento
 IQ – Índice de Qualidade
 IQFT – Índice de Qualidade Fornecedor Total
 GAIR – Grau de Atendimento a Requisições

3

