
Uma forma rápida 
e prática do controlo
de produção.



Simples
& intuitivo
Com a SmartPROD o gestor 
de uma unidade industrial pode ter 
a informação em tempo real dos 
tempos e custos associados a cada 
ordem de fabrico.

11:3€



» Lista das operações de fabrico 
com informação sobre o artigo, 
quantidade a produzir e PDF’s 
destas, ficha técnica e instruções 
de fabrico para cada operação;

» Lista das operações por ordem 
de fabrico.

Esta informação pode ser 
importada via ficheiro CSV 
ou Excel.

Para iniciar 
é necessário:
» Lista de funcionários com 

identificação do funcionário 
e custo/hora;

» Lista das operações (fases de 
fabrico);

» Lista das secções de fabrico;

» Lista de horários por secção
de fabrico e dia da semana;



Existem 3 perfis:

Funcionário(a) Encarregado(a)
de Secção / Produção

Gestor(a)



Funcionário(a)

» Regista o Login e Logout
(quando entra e sai de uma 
secção)

» Regista o início de atividade 
numa ordem de fabrico 
e numa determinada secção;

» Regista o fim de uma atividade. 



» Regista o Login e Logout;

» Regista o seguimento de 
produção por ordem de 
fabrico/secção, registando 
as quantidades produzidas 
e rejeitadas;

» Consultar o avanço de 
produção por ordem de fabrico;

» Consultar a produção diária 
por secção;

» Consultar os funcionários 
e tempos despendidos que 
registaram nas atividades por 
ordem de fabrico e operação.

 

Encarregado(a) 
de Secção / Produção



Terá à sua disposição um 
dashboard para análise de 
informação:

» Custos reais e desvios 
relativamente aos custos 
orçamentados por ordem de 
fabrico e secção (resumo e 
detalhe por operação);

» Produção por funcionário 
entre datas;

» Produção por secção entre 
datas;

» Exportação dos registos 
(atividades e avanço de 
produção) para Excel;

» Manutenção para poder editar 
registos com informação errada.

O Gestor(a) terá uma interface backoffice 
para realizar as importações da informação 
base do ERP da empresa.

Gestor(a)



Android
& IOS
É uma aplicação que corre em 
smartphones Android ou IOS.
Para o funcionamento da App 
as ordens de fabrico devem estar 
impressas com um código de barras 
ou Qr Code e a leitura destes códigos 
é realizada via câmara do smartphone.



Saiba mais em www.oficinaware.pt


