it fits together.

Soluc;ao ERP para Pequenas e Medias Empresas de Produc;ao Discreta e Processos
Soluc.;ao ERP para Pequenas e Medias Empresas de Producao beas Manufacturing suporta
o planejamento de producao, controle e implementacao para pequenas e medias empresas
de acordo com as necessidades de cada uma, para garantir a eflclencia e flexibilidade no
dia-a-dia da empresa.
Os processos do cliente
o foco principal; beas oferece as melhores prances, rnetodos e
fluxos de trabalho que se adaptam a industrias tais como de processamento de plasttcos
e metais, maquinarias
e aparelhos, equipamentos eletrtcos/etetronrcos,
automotiva,
embalagem, engenharia quimtca e alimentos.

e

Dados Mestres Aprimorados para Logistica
e Man ufatu ra

MRPII
e
Producao
Para
Estrategias I Organiza~oes

Os dados mestres fornecidos pela empresa permitem
formar a base da lrnplernentacao dos processos, bem
como a coleta das intorrnacoes para a toma de decis6es.
beas Manufacturing complementa o SAP Business One
com as intormacoes necessaries para gerenciamento da
producao, contabilidade de custos e controle de que a
pequena e media empresa precisam.

As funcoes de manufatura incluem estrateqias especfficas para as tuncoes de gerenciamento de materiais:
ordens de producao e estoque, producao mista e variante, bem como as tuncoes necessarias para o melhor
planejamento e execucao das ordens de manufatura.

Dados mestres especfficos aprimorados para a
industria:
•
•
•

Item
Estrutura dos Produtos
Roteamentos

•

Operacoes
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Adicionalmente as caracterfsticas padrao, algumas areas
especfficas extra devem ser mencionadas:

.

Gestao de materiais:
•
•
•
•
•

Gr,)=--~

Modelos de requerimentos de materiais multiples
Opcoes ad. p/ controle de entrada de mercadorias
Lanc;amentos retroativos baseados na demanda
da ordem de trabalho
Lanc;amentos nao programados baseados na
demanda da ordem de trabalho
Processamento estendido de lotes e nOmeros de
serie

•
•

Entre em contato conosco:
contato@novalistecnologia.com.br
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Diferentes

lnventario ampliado
Colecao movel de dados de estoque e lotes
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de ordem de producao:

Gerenciamento
•

A funcionalidade
da capacidade

do MRPII permite o planejamento
de producao

de uma forma inte-

grada como descrito abaixo
•

Criar ordens: podem ser definidos diferentes fluxos
para criar ordens de trabalho. Os clientes podem
selecionar

metocos apropriados de acordo com os

processos das suas empresas
•

Planejamento

e execucao abrangente de produc-ao

externa e fornecimento de

pecas.

Planejamento Detalhado (Monitoramento de
Grupos de Trabalho)
O controle de grupos de trabalho e uma forma eficiente de
planejar recursos ou grupos de recursos. Os grupos de
trabalho sao parametrizados com uma certa capaci-dade.
Ao agendar as ordens de producao, estas sao distribuidas
aos diferentes grupos de forma eficiente. Graticos e
relat6rios flexiveis fornecem a transparencia necessaria
para processar os trabalhos certos na hora certa.
Rodizio automatico com data de infcio I progresso
das operacces
Operac;6es disponfveis planejadas fora de cronegrama

•
•

Capacidade de Planejamento Previo

•

Facil re-agendamento

Para um planejamento previo geral e necessario planejar
as necessidades
de materiais
e capacidades
de
producao.

•

Recalculo de utilizacao de grupos de trabalho
considerando prioridades

•

Checagem on-line de material disponfvel

•

•

Para um born planejamento previo das necessidades de materiais,
preciso parametrizar os rnetodos do MRPII. Por exemplo, o planejamento geral,
sirnulacoes de ordens parciais e orcarnentos
anuais. Para mais intorrnacao, veja gestao de
materiais/ MRPII.

e

Planejamento de capacidade de producao: o planejamento previo da capacidade de producao
mostra, de uma forma clara, a disponibilidade dos
recursos
Por maquina, grupo e funcionarios
Com graficos para avaliacao e relat6rios
Para selecionar

eficientemente

o uso dos re-

cursos do mesmo grupo e definir alternativas
de recursos e ferramentas

de

operacoes

Controle de Qualidade
Alern de cumprir altos padr6es de qualidade, a maioria das
pequenas e medias empresas de manufatura, preci-sam
documentar
estes padr6es. beas oferece tuncoes
inteligentes que perm item planejar e executar os testes de
qualidade necessaries durante o fluxo dos materiais,
desde a aquisicao ate a saida. Diferentes testes podem
ser atribuidos a operacoes externas e internas.

O modulo inclui, entre outras funcionalidades:
•

Administrar

•

Controle de qualidade por ordens; desde recebimento de mercadoria, producao, ate a entrega

pianos de controle de qualidade

•

Monitorar datas de vencimento

•

l.iberacao e bloqueio de mercadorias por lotes e
numeros de serie

•

Hist6rico de ordens

•

Coletar e analisar as reclarnacoes dos clientes,
fornecedores e da procucao
- Cl.
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Precalculo

Adicionalmente, os dados podem ser parametrizados para
possibilitar um trabalho em processo flexfvel e com tarefas
diferenciadas.

O recalculo oferece diferentes possibilidades para preparar cotacoes de produtos comuns com diferentes tamanhos, ou desenhados especificamente para clientes.
Alguns destaques deste modulo flexfvel sac:
•

Livre definicao de estruturas de calculo

•

Criacao autornatica e adrninistracao de estruturas
de calculo

•

Simula9ao de cenanos alternativos mudando a
estrutura

•

Reporte para calculo de custos marginais e totais,

•

alern da margem de lucro

•

Criacao de ordens de producao partindo da estrutura de calculo

•

Calculo de lotes com a criacao de listas de precos

•

Hist6rico de dados calculados

•
•

Varies calculos sirnultaneos
Comparacoes de planejado/realizado com funcionalidade drill-down desde a ordem de producao,
ate movimentos individuais

•

Calculo em lotes com diferentes criterios de
selecao
Revisao flexfvel dos trabalhos em andamento
(WIP) utilizando o piano de contas do SAP Business One

•

Configurador de Produto
O configurador de produto permite o manejo de diferentes confiquracoes de produtos, o que pode ser implantado a partir da cotacao ou ordem de venda, atraves de um
guia amiqavel de perguntas e respostas, que configura,
calcula e integra os produtos.

e

A estrutura dos produtos baseada em dados mestres,
como itens, listas de materiais e roteamentos, e pode ser
usada inclusive sem manufatura; por exemplo, de forma
isolada no processamento de cotacao de venda.
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Qualquer tipo de requerimento e possfvel, desde uma
selecao de produtos para atingir precos exclusivos, listas
simples de materiais, ate uma manufatura totalmente
integrada. Tudo para maximizar a eficiencia.

5J4'

~---------------------

Trabalhos em
Finalizados

Processo,

Simultaneos

e

A qualquer momento, pode ser mostrado o custo acumulado de uma ordem, a cornparacao com a previsao de
custos ou a margem de lucro. Os desenhos individuais
dos esquemas de calculo podem ser determinados por
custeio total, marginal ou por margem de contributcao.

Entre em contato conosco:
contato@novalistecnologia.com.br
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•

•
•

Permite a criacao de estruturas de declsao multinivel com variaveis, formulas, regras, graficos,
etc.
Geracao automates de menus simples para
configurar os produtos
Para variacoes de produtos ou aplicacoes mais
complexas sao disponibilidades atalhos para as
fontes de lntormacao: par exemplo: itens, estruturas de produto, roteamentos, etc. Os conteudos ou
valores podem ser modificados ou combinados
para gerar produtos
diferenciados
de forma
eficiente.

Planejamento e Proqrarnacao Avancada (APS)
Se os tempos das ordens, prazos de entrega, periodos de
transicao, locacao de capacidade produtiva e a disponibilidade de recursos, sao pararnetros criticos para
valorar os processos, o APS e de grande utilidade para o
planejamento detalhado da empresa. Atraves de graficos
e cornparacoes das atividades e recursos, e alcancado um
alto nfvel de transparencia para determinar onde e coma
devem se intervier ou aplicar rnudancas,
Alguns destaques:
• Oraficos e tabelas custodiadas de recursos e ordens de trabalho
• Diferentes formas de ordenar e planejar sequencias de operacoes, com ou sem limites de capacidade
• Dependencias das ordens de producao multiniveis
considerando as datas de entrega
• Selegao simples ou mudanca dos recursos, coma
maquinaria e ferramentas
• 0 calculo integrado da disponibilidade de materiais
pode ser habilitado/desabilitado e, automaticamente, informa as pecas faltantes durante os processos de planejamento e proqramacao

O enderecamento do estoque amplia, par um lado, a
funcionalidade padrao da adrninistracao do inventario, e
par outro, a natureza dos bens armazenados. Este
modulo pode ser usado coma um modulo independente
com SAP Business One.
• Arnpliacao da gestao de cepositos
Considerado ou nao no MRP
Possibilidade de definir o enderegamento do
estoque em ate 3 dimens6es baseadas em
graficos de vetores
Diferentes estrateqias para entradas e saldas de
estoque
• Tipos de produtos armazenados:
Com controle de lotes e nurneros de series, ou
com datas de vencimento
Inventario com listas de contagem com para.metros especfficos e registros de inventarlos
_ax
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Solu~oes M6veis para Gerenciamento de
Dep6sitos
As solucoes para gerenciamento de depositos podem ser
proporcionadas para aparelhos rnoveis (plataforma
Windows Mobile). Estes se comunicam via wireless LAN
Entre em contato conosco:
contato@novalistecnologia.com.br
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diretamente ao servidor, por conseguinte, as lntormacoes
no aparelho m6vel estao sempre atualizadas. A coleta de
intorrnacao
versatil combinada com os outros m6dulos.

e

Prop6sito/Aplica~oes:
•

Para empresas de logistica com ou sem endere-

camento do estoque
•

Para empresas com ou sem SCM (Gerenciamento
de fornecedores)

•

Para complementar a solucao de manufatura

•

lntorrnacoes de dep6sitos. Processos com lancamentos contaveis coma transterencias,
recebimento

de

mercadorias,

safdas

para

producao, entradas de producao, entre outras
•

Taxa de calculo par hara atraves de horas planejadas vs. realizadas

Apontamentode Horas e Hist6ricode
Producao

e

Se o apontamento de horas dos seus funcionarios
importante, e necessario um modulo que mostre transparencia neste sentido. Se for necessario um panorama
minuto a minuto das ordens de producao, ou se preferir
de uma avaliacao mais geral destas operacoes coma
prazos e quantidade de produtos par c6digo de barras, a
coleta de dados de operacoes
a melhor escolha para

•

Contabilidadede Custos, Custeio por Hora
de Maquina, CustosMarginais

•

Melhorar os dados mestres e modelos por tempo
e presenc;a

•

Uma variedade de intormacoes sobre presenca e
ausencia

•

lntormacao sobre trabalhos a serem produzidos,
status das operacoes e disponibilidade de materiais necessanos

•

Coleta de dados facilmente visiveis sabre operacoes, materiais, producao, sobras, qualidade, etc.

A contabilidade de custos permite estabelecer um sistema
classico,

baseado em mode-las

europeias. Adicionalmente, facilita a visualizacao
e
apresentacao de valores e quantidades provenientes da
contabilidade

geral

do SAP

Business

One,

pagamento e producao. Como resultado,

folha

de

sao mostrados

os clientes, ordens de producao e itens com os que voce
realmente
periodo

ganhou

dinheiro

dependendo

do

durante

calculo

um
da

0 hardware ea tecnologia de cornunicacao de
KABA Benzing ou PCs com leitores de c6digo de
barra estao disponfveis. Outras tecnologias, s6
par encomendas

lnventario e controle de qualidade

de custeio operacional

e

voce.
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Contabilidade de custos
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Custa de contribuicao
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Relativos ao cliente ou as ordens
Lucros da contribuicao
dens e itens
•

Medida de calculo da hora maquina
Custos totais e marginais por maqulna

Entre em contato conosco:
contato@novalistecnologia.com.br
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•

Pool

info:

Manufacturing

esta

funcionalidade

de

beas

possibilita o trabalho na tabrtca sem

•
•

Gerenciamento de estoque
Suporta o enderec;amento de estoque da solucao
beas e todas as transacoes de materiais

•
•
•

lntormacoes de dep6sito, inventario
Operacoes de controle de qualidade
lrnpressao direta de etiquetas e relat6rios

•
•

Apontamento de horas
Coleta de dados da producao

recurso a nenhum paper.
Cada

trabalhador

esta

apto

a

aceder

as

operacoes disponfveis em sua area.
A lntorrnacao
requeridos

sobre o estado

e mostrada.

dos

materiais

Os trabalhadores podem facilmente
documentos ou imagens partilhadas.
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Coleta M6vel de Apontamentos de Horas e
Hist6rico de Producao (Aplicativos em Rede)
beas pode ser acessado
atraves
de
qualquer
aparelho de telefone que
ten ha
um
navega-dor
(celular, smartphone, escaner industrial). Voce pode
estar atualizado sempre que
quiser com a possibilidade
de fazer alterac;oes.
Instalacao em um click: o
Web Service necessario e o
aplicativo
de
rede
instalado e configurado automatica-mente. Voce pode
decidir quais tuncionarios ou quais aparelhos tern acesso
as diferentes aplicacoes.

e

Entre em contato conosco:
contato@novalistecnologia.com.br

beas fornece um WEB-Server integrado propno, para
aplicacoes XML e HTML-5. Assim, a compatibilidade total
garantida para dispositivos presentes, baseados em
XML, como KABA Benzing, assim como para desenvolvimentos futuros em HTML 5 padrao .
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Coleta de Dados das Maquinas, Conexao
Direta com as Maquinas
Baseada em terminais conectados as rnaquinas, transmite, automaticamente, o inicio e fim de trabalhos, tempo de
duracao, status das operacoes, tempo de execucao,
tempo dos ciclos, tempo ocioso, incidentes, sobras e
quantidades produzidas aprovadas pelo controle de
qualidade. Processa dados como temperatura e pressao.
Dados de aplicativos e softwares especiais como lntellution, tarnbern podem ser processados.
Estas inteqracoes sao implementadas e analisadas caso
a caso.

beas SCM(Gerenciamento de Fornecedores)
beas SCM aumenta as funcionalidade do SAP Business
One para requerimentos especfficos de industrias como a
automotiva. Oferece toda a logfstica dos processos do
neg6cio que suportam as empresas fornecedoras nas
suas operacoes do dia-a-dia.
beas SCM mostra o circuito completo da logfstica dos
fornecedores. 0 processamento
integrado completamente ao fluxo de trabalho e planejamento de algorit-mos.
O controlador trabalha com intorrnacao atualizada sobre
estoque,
planejamentos,
entregas,
quantidades
acumuladas e actrrnulo de dados. Estrutura de embalagem e gerenciamento de containers.

e

beas SCM apoia o gerenciamento de pedidos de venda,
pedidos de compra; bem como, contratos guarda-chuva e
todas as transacoes autornaticas necessarias perante os
padroes EDI da lndustria.

(19) 3792 9237
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beas Project Management
• Cockpit de projecto
Estruturas de projecto multi-nfvel
Acesso a tarefas, atividades e areas como
orcarnento, compra, venda, producao, service,
anexos (documentos)
De uma visao global a documentos (micas

• Analise de compra, por exemplo:
Ouantidade entregue vs. defeito
Tempo das entregas e cumprimento
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• Variedade de projectos, de simples a complexos
Definicao de projectos simples com tarefas, e
recursos ate redes que incluem engenharia,
producao, fornecedores e clientes
•

Marcacao rnulti-ni vel
Tarefas,
marcos,
pianos
detalhados,
MRPI/MRPII, APS (Planeamento e Marcacao
Avancados)
Graficos Gantt e de barras para uma inteqracao
bidirecional e utilizacao do MS-Project

• Controle e orcarnento
Orcarnentos multi-nf vel ao nfvel do projecto
Coletanea de todos os documentos de vendas,
compras, manufatura interna I externa, servicos
e todo o tipo de custos I gastos

Dashboards para Empresas de Manufatura
Baseadas em SAP BusinessObjects
SAP BusinessObjects Edge Bl e um Business-Intelligence
Software para pequenas e medias empresas que contern
solucoes para relat6rios operacionais, para Ad-hocqueries flexfveis e anauses, para dashboards e
visualizacoes, para proqramacao e orcamento,
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• Analise de custos das ordens de trabalho
Tempo de trabalho: custo planejado vs. custo
atual
Comparacao em base mensal por grupos de itens
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beas dashboards (sera continuamente expandido):
• Tendenclas do valor agregado
Analise: por pedido e grupo de itens, por unidade de tempo, valores planejados e atuais,
previs6es
Evolucao: diagrama dos perfodos
Controle de ordens
•

Produtividade
Progressao baseada em jornada de trabalho e
ordens de trabalhos confirmadas

Entre em contato conosco:
contato@novalistecnologia.com.br

Com o beas dashboards, voce tern uma rapida e consolidada visao global na performance de sua empresa.
Melhora a eficiencia da sua empresa tendo as melhores e
possiveis analises de seus dados, examinando diferen-tes
cenarios, simulando novas oportunidades de nego-cios e
tomando medidas imediatas quando necessario.
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