Mais planejamento,
controle e agilidade
no Chão de Fábrica

Bene cios
para sua empresa!
Programação Carga Máquina
Planejamento e acompanhamento de todo o
processo de produção;
Gerencia processos completos dentro ou fora da
fábrica;

Produção (PPCP)/ Chão de Fábrica/
Gestão de Custos/
Engenharia de Produtos

Analisa a capacidade de produção e o planejamento
dos recursos materiais;
Permite inclusão de ficha técnica dos produtos com
informações sobre quantidades de materiais e
insumos;
Facilita a apuração de custos;

O Alvo PPCP gerencia todo o processo de produção, desde a
concepção do produto até a expedição. É uma poderosa ferramenta
ERP, integrada ao módulo Alvo Vendas para o gerenciamento dos
pedidos de venda na produção, ao Alvo Compras para solicitações de
materiais e ao Alvo Estoque para o controle dos estoques de matériasprimas, semiacabados e produtos acabados. Além dessas integrações,
há a possibilidade de integração com o sistema Intuitive BI (Business
Intelligence), o que fornece dados importantes para a tomada de
decisões e para a gestão administrativa.

Atende 100% às exigências do Bloco K (SPED Fiscal).

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

Solicite uma
demonstração!

Gestão da Produção (Chão de Fábrica)
Módulo do sistema Alvo ERP, o PPCP (Planejamento, Programação e Controle de Produção) acompanha todo o processo de produção até a sua
conclusão, desde o pedido de venda até a expedição de produtos. Esse sistema coleta dados de produção que são úteis para as análises de eficiência
da MOD (Mão de Obra Direta aplicada na transformação do Produto Acabado) e para o controle de qualidade dos produtos.
Incorporado ao conceito de MRP, do inglês Manufacturing Resource Planning, o Alvo PPCP permite prever a demanda em função das necessidades,
analisando a capacidade de produção e o planejamento dos recursos materiais, máquinas e sequência operacional.
Após a geração da Ordem de Produção (OP), o Alvo PPCP informa quais serão os produtos a serem produzidos e envia as requisições de compras para
o Alvo Compras automaticamente. Uma Ficha técnica do produto é apresentada com informações sobre quantidades de materiais e insumos,
facilitando a apuração dos custos. A produção pode ser planejada com base nos pedidos e carregamentos registrados no sistema ou, ainda,
complementada de acordo com o estoque mínimo e com o consumo médio do produto.
- Gerenciamento da produção com apontamentos da ordem de produção por operações;
- Controle da entrada de estoque pela produção de produtos acabados ou semiacabados;
- Possibilidade de baixa automática das Requisições de Material;
- Permite apontamentos dos processos de produção por leitor de código de barras;
- Controla serviços executados por terceiros;
- Identifica a etapa onde ocorrem atrasos e problemas de qualidade;
- Fácil manutenção da Ficha Técnica;
- Precisão para constante evolução produtiva, permitindo a gestão de produção;
- Informa quais serão os produtos a serem produzidos e permite a consulta da ordem, série e data de produção;
- Aceita livre determinação de período de produção;
- alcula cargas de recursos (máquinas/pessoal) para fabricação de produtos acabados e intermediários;
- Permite simulações de necessidades de materiais e intermediários, de recursos e de tempo de fabricação para produtos e/ou pedidos;
- era ordem de produção para produtos com produção programada;
- Registra a quantidade boa, refugada e reprocessada dos produtos produzidos, gerando controle de qualidade;
- Fornece informações relacionadas às operações e atividades que envolvem a produção;
- Apontamento mobile (mediante homologação).

Gestão de Custos
Uma das principais características deste módulo é a integração com PPCP e Engenharia de Produtos, permitindo uma formação flexível de preço de
custo. Este módulo possibilita organizar atividades, centros de controle, diretos, indiretos e administrativos. Além disso, mantém estruturas de
tabelas de preços de matérias-primas, permitindo a elaboração da ficha técnica do produto integrado ao Alvo PPCP.
- Mantém estruturas de indicadores econômicos (taxas, índices, moedas);
- Mantém estruturas de tabelas de preços de matérias-primas e processos;
- Forma tabelas de preço de venda para orientação;
- Valorização de Estoques;
- Classifica produtos elaborados ou em elaboração;
- Apura variações de preço e eficiência/utilização de matérias-primas e processos;
- Possibilita bases monetárias como preço médio, reposição, última entrada ou simulada;
- Gera lançamentos contábeis e análise Gerencial de Custos;
- Permite metodologia de cálculo de preços para valores presentes.

Engenharia de Produtos
Para a apuração de custos, o Alvo PPCP apresenta informações sobre a quantidade de materiais e insumos por meio de uma ficha técnica do produto.
Dentre as vantagens apresentadas pela ficha técnica, podemos citar:
- Certeza de um elevado padrão de informações;
- Permite roteiros de fabricação com tempo e múltiplas opções por operação (processos);
- Identifica e atribui consumo de matérias-primas e semiacabados.
- Permite registrar na ficha técnica as margens de Aproveitamento dos Insumos, assim como todos os Materiais Alternativos possíveis para cada
insumo da ficha, como previsto no bloco K (SPED Fiscal).
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