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Vantagens Gestix para a indústria Pirotécnica
Objectivo
Aumentar a rentabilidade e a segurança face aos riscos pessoais e financeiros da actividade pirotécnica, através de controlo de Inventário,
gestão de armazéns de matérias activas e produção de documentos logísticos de acordo com as normas vigentes.

A Quem se Destina
A fabricantes e armazenistas de explosivos e produtos piroténicos.

Porque é Necessário
Para responder às exigências fiscais e proporcionar melhor aproveitamento dos recursos materiais e técnicos através de uma gestão racional
dos stocks e dos processos de produção.

Como é Conseguido
•

Controlando as necessidades de produção;

•

Gerindo as quantidades de matérias activas por armazém;

•

Especificando as quantidades de matérias activas em circulação;

•

Agregando encomendas de clientes e necessidades de produção em encomendas a fornecedores face ao estado do stock.

Requisitos
•

Licença vitalícia Gestix Enterprise actualizada;

•

Módulo adicional de Produção.
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As vantagens em detalhe
Introdução
Para além de todas as vantagens que as soluções Gestix já
apresentam para a indústria em geral, foram introduzidas alterações
necessárias a responder às necessidades específicas da indústria
pirotécnica.
Entre estas necessidades, destacam-se:
−

Inclusão de um campo específico nas fichas de artigos para a
quantidade de matéria activa presente;

−

Contabilização de quantidades das mesmas em inventários;

−

Discriminação destas quantidades em documentos de transporte e
de venda, unitárias por artigo e totais por documento;
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Fichas de Artigos
Ao especificar directamente na ficha de um artigo a quantidade de
matéria activa presente por unidade de produto, vai permitir ao
Gestix calcular e apresentar estes valores em inventários e
documentos de venda e transporte.

Inventários
Listagens de inventário com existências por armazém e
contabilização de totais de matérias activas.
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Documentos
Modelos de documentos personalizados com a informação
obrigatória de quantidades de matéria activa por artigo e totais do
documento.

Produção
Optimização de processos e custos de produção com a criação de
modelos de produtos.
A criação de modelos de produtos serve para especificar a receita
de um artigo que é fabricado.
Ao utilizar um modelo préviamente definido para registar uma
ordem de produção, as quantidades de matérias-primas
quantificadas no modelo serão multiplicadas pela quantidade de
produto acabado a produzir e as existências de stock reflectirão as
necessidades da produção.
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Encomendas
Ao criar encomendas a fornecedores poderá utilizar as
encomendas de clientes individualmente ou agregadas, com
cálculo automático das quantidades em falta para responder às
necessidades, quer sejam do mesmo cliente, ou de vários clientes.

A qualquer momento pode pedir um mapa de sugestão de
encomendas que lhe indicará as quantidades em stock,
quantidades já encomendadas a fornecedores, quantidades
encomendadas por clientes e calculará as quantidades que deverá
encomendar para manter o stock no nível de segurança indicado
individualmente em cada ficha de artigo.

Conheça estas e todas as vantagens que uma solução Gestix pode trazer para o seu negócio, acedendo à demonstração online que temos
para si no nosso site ou solicitando uma versão de demonstração para instalação local.
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