
TRANSFORME
A SUA EMPRESA

 

Uma solução que cresce e
se adapta ao ritmo da sua
empresaManufacturing

Revolucione os seus processos produtivos 

À medida que a sua empresa cresce, irá necessitar de uma solução que

possa crescer consigo. A nossa solução modular oferece maior

flexibilidade e permite ativar os módulos que necessita nas fases mais

apropriadas. 



Possibilidade de estudar o valor de venda com simulações de

custos e de margens;

Controlo de versões dos produtos ou das BOM’s.

Avaliação do WIP em qualquer momento do processo produtivo;

Análises de desvio face ao Orçamento do cliente.

Recurso (homem/máquina) ou equipa de recursos;

Ordem de produção;

Datas;

Gestão de capacidades dos Recursos;

Pool monitoring & Rough Cut Capacity Planning.

Multi Estratégias de MRP I e MRP II;

Automatização de operações de planeamento.

Project cockpit;

Projetos multinível integrados com vendas, compras, produção,

serviço de manutenção industrial e controlo de qualidade;

Milestone management para processos de engenharia,

produção, clientes e fornecedores;

Visualização em gráficos de barras ou Gantt;

Orçamentos e Contabilidade analítica associada ao projeto.

Planos de Inspeção em cada fase do processo produtivo;

Plano de Inspeção na receção de mercadorias e na expedição;

Implementação de regras e procedimentos mediante resultados

do CQ.

Planos de manutenção incorporados no planeamento da

produção;

Gestão da Manutenção de máquinas e ferramentas.

Integração na gestão da produção;

Presente em todo o processo produtivo;

Receções de mercadoria do fornecedor e expedição ao cliente.

Orçamentação ao cliente de acordo com a estrutura do Item

(BOM) e Gama Operatória:

Pós-Cálculo:

APS (Advanced Planning and Scheduling) com gráfico de Gantt

que permite analisar o Planeamento por:

Planeamento de Compras e Produção:

Project Management:

Controlo de Qualidade:

Industrial Maintenance (manutenção preventiva, programada e

corretiva):

Gestão de armazéns e localizações físicas de armazéns:

O SAP Business One Manufacturing
inclui os seguintes módulos base:

Todas estas funcionalidades
são standard não sendo
necessário nenhum
desenvolvimento para o seu
funcionamento



Crie orçamentos com mais eficiência,

consumindo menos tempo e recursos;

Reduza o tempo necessário para calcular o

custo do produto e o preço de venda;

Simplifique a configuração de recursos e

opções, reduzindo recursos especializados;

Inclua custos indiretos com precisão;

Automatize a integração CAD para aumentar a

velocidade de criação da BOM.

 Orçamentação mais rápida e eficiente

Gestão de BOM´s complexas e de versões

Faça a gestão de várias BOM´s ativas ao

mesmo tempo;

Compreenda o impacto nas BOM´s das

alterações de componentes;

Faça a gestão das diferentes versões das

BOM´s.

Otimize os seus recursos de produção

Aumente a precisão da data de entrega;

Transforme a visibilidade da produção:

planeamento de produção interativo e

dinâmico;

Simplifique o planeamento de vários 

 recursos ao mesmo tempo;

Planeie com eficácia uma combinação de

ordens de produção: M2O, M2S e E2O.

Reduza o inventário obsoleto

Aumente a visibilidade relacionada com o 

 cliente e faça previsões de compra;

Planeie a compra para reduzir o prazo de

entrega da produção;

Faça o planeamento da utilização dos

recursos de acordo com a capacidade;

Reduza o stock obsoleto, alterando BOM´s

que se propagam para a produção e compra.



Technology to boost your business

Maior parceiro de vendas SAP
em Portugal no ano 2020
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A Seidor é uma consultora tecnológica que disponibiliza uma abrangente

gama de soluções end to end: consultoria, implementação, desenvolvimento

e manutenção de aplicações, infraestrutura e serviços de outsourcing. Somos

SAP Platinum Partner com presença direta em mais de 40 países e 8.000

clientes em todo o mundo.

Awards

Entradas / Saídas / Alocação à

Produção / picking, etiquetas e

informação de stock;

Entrada de mercadorias para

Ordens de Compra;

Transações de Inventário Inbound

e Outbound;

Controlo de Qualidade (execução

do plano de inspeções).

Entrada, saída, interrupções e

ausências

Início e fim de produção; 

Interrupções, conclusão, produto

acabado, desperdício.

Terminal de Armazém para Gestão de

Armazéns/Localizações físicas;

Registo de tempos e recolha de dados da

fábrica:

Terminais de 
chão-de-fábrica


