Case Study - Inovduta/Simetrikamper

Simetrikamper implementa Sistema de Gestão da
Produção Integrado
A Multilogus empresa de Sistemas de Informação para o
mercado da indústria implementa solução SGI - Sistema
Gestão Integrada na Simetrikamper, empresa do Grupo
Inovduta no Lugar de Pedras Agudas, Felgueiras.
O Grupo Inovduta iniciou fabrico próprio de condutas para
o mercado de Equipamentos Térmicos e Redes de Fluídos.
Actualmente está a expandir a sua capacidade produtiva e
logística com novo armazém em Santo Tirso.

O projecto da Multilogus na Simetrikamper surgiu da
necessidade desta empresa gerir de forma mais
eficiente e integrada a sua produção, nomeadamente: a
Gestão de Stocks, o Planeamento de Necessidades e a
Gestão de Ordens de Fabrico e Lotes Produzidos.

Após a implementação deste projecto a empresa e os seus
responsáveis são agora capazes de monitorizar em tempo
real os seus stocks de matérias primas, produtos
intermédios e produtos fabricados, bem como realizar o
rastreamento dos respectivos lotes e quantidades
fabricadas.
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A consultoria especializada da Multilogus em Sistemas de
Gestão da Produção permitiu a análise das funcionalidades
do SGI necessárias à correcta implementação e
configuração da solução final.
Uma das características do SGI implementado é permitir a
gestão de artigos multi-dimensionais simplificando a criação
de artigos e o lançamento das ordens de fabrico.
A instalação presente em dois armazéns do Grupo Inovduta
está totalmente integrada com solução da Multilogus de
Sincronização de Bases de Dados.

O sistema foi desenvolvido em ambiente Delphi Client/Server e
base de dados Microsoft SQLServer 2008. A sua arquitectura
permite a integração entre o SGI e outros sistemas de gestão
recorrendo a serviços em ambiente MS Windows com
capacidade de detecção de eventuais anomalias na
sincronização.

Após 6 meses de início do projecto o SGI ficou a funcionar
em pleno tendo sido alcançados com sucesso os objectivos
do Grupo Inovduta contribuindo assim a Multilogus para o
sucesso e níveis de qualidade desta empresa.
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Referências / Clientes das soluções Multilogus, Lda

Inovduta, Lda
Simetrikamper, Lda
Efacec Sistemas de Electrónica, S.A.
Briel, S.A.
Buyfirst, Lda
Inovnow, Lda
Gestinov, Lda
Constrea, Lda
Gafis, Lda
Agrica, Lda
Equilibrium Saúde, Lda
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