MoldManager

Software de Gestão da
Produção de Moldes

IKOFFICE - O SEU SOFTWARE DE GESTÃO
DA PRODUÇÃO DE MOLDES
O IKOffice MoldManager oferece uma solução completa para a
gestão da produção de moldes e ferramentas, desde a relação com o

Empresas de renome que
usam o IKOffice.

cliente, orçamentação, gestão do projeto, pré-planeamento para
avaliação da capacidade produtiva, planeamento detalhado, registo
de tempos de afetação de máquinas e pessoas, integração com o
ERP para a gestão das compras, avaliação do impacto de mudanças
no planeamento, dos custos de produção e de desvios ao
orçamento, bem como do desempenho global das operações.
A solução apresenta ainda uma resposta para a digitalização do chão
de fábrica com a aquisição de dados diretamente das máquinas e
uma interface muito simples de comunicação com os operadores para
visualização das operações planeadas e de dados recolhidos por via
automática ou manual.
O IKOffice MoldManager é um sistema específico para
apoiar empresas que têm uma produção orientada a projetos, sendo
fácil de parametrizar e usar e impressiona pelo seu baixo
custo de implementação/manutenção e alto desempenho.
Para assegurar um fluxo contínuo de dados e informação é possível
integrar o IKOffice com outros softwares, como por exemplo ERPs,
sistemas de gestão documental, controlo da qualidade, havendo a
hipótese de serem desenvolvidos integradores à medida das
necessidades dos clientes.
O IKOffice oferece-lhe um serviço completo para um
sistema personalizado e a nossa equipa terá todo o gosto em
responder a quaisquer perguntas ou comentários que possa ter.

Mais referências a clientes em
www.ikoffice.de

"O contacto constante com os nossos clientes e a compreensão do seu modo de trabalhar torna o
MoldManager uma ferramenta de gestão efetiva.”
Ingo Kuhlmann
Diretor Administrativo, IKOffice GmbH

MoldManager
PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES
O MoldManager per mite um planeamento que responde às
necessidades da gestão da produção de projetos de moldes,
ferramentas e modelos, assegurando uma visão geral das operações,
da capacidade produtiva, dos constrangimentos, do estado de
execução dos projetos e dos custos, de uma forma rápida e simples.
O resultado é um plano de trabalho diário/semanal ou mensal rigoroso
e fiável, por secção, máquina e pessoal. É ainda possível visualizar o
impacto de ajustes ao planeamento na produção e no grau de
cumprimento de prazos acordados com o cliente.

CONTROLO E INFORMAÇÃO
"O pedido de cotação já foi processado? O orçamento já foi enviado?
Será que fomos muito caros? Qual é a nossa car teira de encomendas?
O projeto já foi aprovado? Teremos capacidade de resposta? Qual é
capacidade produtiva dos próximos meses? Qual o estado das
compras da lista de materiais? Já podemos avançar para a montagem
do molde? Temos capacidade de cumprir os prazos? Já faturamos?
Qual é a eficiência da produção? Quais os custos e desvios ao
orçament?“
Através de uma gestão integrada de dados, que são recolhidos por
via automática ou manual, em vários pontos da fabrica, de
documentos e infor mação, o MoldManager per mite responder a estas
e muitas outras questões de for ma simples e eficiente

CARACTERÍSTICAS
Planeamento operações

Gestão de projetos

Orçamentação

Manutenção de ferramentas

Registo de horas

Gestão de documentos
Marie-Curie-Straße 1

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

26129 Oldenburg Germany
Tel.: +49. 441. 2198 89 50

• Pesquisa em todos os registos do sistema

• Acompanhamento das cotações

• Clonagem de informação/projetos

• Interface para fornecedores

• Resumo das cargas de trabalho

• Análise de propostas

• Planeamento das operações

• Arquivamento

• Orçamentação e preparação de documentos

• Importação da BOM

• Gestão de versões

• Avaliação da per for mance da produção

Fax: +49. 441. 2198 89 55
info@ikoffice.de
www.ikoffice.de

