Solução para a área da Panificação

A id4software têm vindo a consolidar a sua presença na indústria da panificação através do
desenvolvimento de um template específico para a área da panificação. Este template foi
desenvolvido no decorrer de um conjunto de implementações realizadas junto de empresas de
referência no mercado.

A utilização do template para a indústria da panificação permite uma rápida implementação da
solução e um retorno do investimento breve.

Permitindo a resolução das problemáticas comuns a empresas desta áreas, a solução
id4software destaca-se pelo nível de adaptação a variantes da indústria da panificação,
nomeadamente a gestão de todos os processos comerciais, de produção e distribuição de uma
indústria panificadora, quer a mesma produza para consumo prório numa rede de lojas,
distribuição porta-a-porta ou possua clientes da grande distribuição com integração por
exemplo de transacções automáticas com os parceiros: EDI.

A capacidade de adaptação, associada a um conjunto de funcionalidades suportadas por
terminais touchscreen ou de rádio-frequência, assim como integração com aquisição de dados
provenientes de silos para gestão de consumo de farinhas ou balanças para aquisição de
pesos de matérias-primas e produto acabado, têm-se revelado uma enorme mais valia para os
utilizadores do template para a área da panificação da solução id4software.

Do conjunto de funcionalidades destacamos:
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Encomendas de clientes
- Gestão de encomendas de clientes: Fixas, Dinâmicas, por Template de Produção. Planos
diários, semanais, mensais
- Recepção electrónica de encomendas de clientes (EDI)
- Emissão de planos de produção com base na procura de clientes
- Revisão de plano de encomendas de clientes
- Gestão de Devoluções de clientes
- Integração de dados provenientes de terminais de Pré-Venda

Produção
-

Emissão de plano de produção baseados nas encomendas
Cálculo de materiais (MRP) baseado no plano de produção
Gestão de fichas técnicas de produto
Aquisição de dados na produção por touchscreen
Aquisição de dados na produção por terminais PDA Rádio-Frequência
Embalamento de Produto
Codificação de produto na produção
Gestão de consumos automáticos e reais
Análise de desvios na produção

Encomendas a fornecedores
-

Encomendas a fornecedores
Encomendas automaticas a fornecedores
Envio electrónico de encomendas a fornecedores (EDI)
Recepção de encomendas a fornecedores
Codificação de matérias-primas na recepção
Inspecção de produto na recepção

Expedição
- Gestão de rotas de distribuição
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- Gestão de transportadores
- Picking de produto por cliente/encomenda ou por rota de distribuição
- Emissão de etiquetas para unidades logísticas de expedição

Vendas
-

Gestão de campanhas e preços por cliente
Facturação automática periódica baseada em encomendas/ordens ao armazém
Conversão automática de documentos de expedição em documentos de vendas
Facturação periódica variável de expedições (diária, semanal, quinzenal, mensal, etc).
Integração de dados provenientes de terminais de Auto-venda
Venda ao balcão (POS)

Força de Vendas
- Gestão de rotas comerciais
- Gestão da satisfação de clientes
- Gestão de comissões de comerciais

Qualidade
-

Avaliação de Fornecedores
Inspecção de Produto
Rastreabilidade de matérias-primas e produto acabado
Emissão de etiquetas da qualidade
Emissão de boletins de análise
Gestão de HACCP
Gestão documental

A solução id4software assegura o total cumprimento dos requisitos do sistema de
rastreabilidade implementado e assegura todos os processos de codificação de produto
necessários nomeadamente os exigidos pela grande distribuição ao nível das etiquetas de
produto com identificação de lotes e informação de produto.
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Assegurado estão também todos os requisitos ao nível da emissão de etiquetas de unidades
logísticas nomeadamente a emissão de etiquetas EAN 128 de caixa e de palete.
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