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Soluções Integradas
de Gestão

SIG Moldes
Baseado na plataforma PHC Enterprise, o SIG Moldes é uma solução 
desenvolvida pela Winsig para a gestão dos moldes que, em conjunto com o 
OrganiMold, permite controlar toda a informação relativa aos clientes, aos 
fornecedores e à produção do molde a partir de um único ecrã.
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PRINCIPAIS VANTAGENS
• Responde às necessidades das empresas de 

produção de moldes, de forma integrada com o 
Software de Gestão PHC e o Software de Produção 
OrganiMold

• Solução robusta e escalável, suportada por base de 
dados Microsoft SQL Server

• Solução flexível, que permite adaptações a 
realidades distintas, não perdendo o cliente a 
possibilidade de continuar a beneficiar das novas 
versões do Software PHC

Com o SIG Moldes, as empresas ganham um 
software integrado totalmente adaptado às suas 
especificidades.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
• Controlo global da informação num único ecrã
• Controlo de custos de produção detalhado vs 

orçamentado
• Controlo de toda a informação relativa a 

encomendas de cliente e produção
• Controlo de pedidos de orçamento e encomendas 

a fornecedores
• Geração automática de consumos e respetivos 

custos integrada com o OrganiMold
• Gestão da conta corrente dos clientes

Soluções Integradas
de Gestão



FICHA DO MOLDE
Detalha num único ecrã 

informações sobre o molde a 
ser produzido. Desde anexos 

guardados; orçamentos e 
encomendas de clientes e 

fornecedores; consumos MP 
e peças; compras e venda. A 

ficha do molde é também 
alimentada com a informação importada do OrganiMold.

CONSUMOS
Visualização de todos os consumos do molde. De uma forma imediata é 

aqui apresentado todo o custeio de mão-de-obra; custos máquina; 
matérias-primas e serviços de subcontratação. Esta informação está 

integrada com o OrganiMold para existir uma simbiose de informação.

ENCOMENDAS CLIENTES / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Detalha num único ecrã as necessidades de condições de pagamento. 
Poderá ser lançado de imediato uma serie de adiantamentos já balizados 
em valor e por fase. É possível aceder à análise de adiantamentos a faturar 
e todos os adiantamentos já faturados. Nesta análise é identificado o 
molde, o valor, a fase e a pessoa que autorizou a faturação.

ENCOMENDAS A FORNECEDORES / COTAÇÕES
Indicação dos materiais pretendidos e em caso de subcontratações é 
possível associar informação sobre os moldes. No separador documentos 
associados é possível ver os vários pedidos de cotação a fornecedores.

ANÁLISES
Visualização de diversas análises. Análise dos moldes em 
fabrico; análise dos custos molde por tipo de operação; análise 
de margem dos moldes ou de grupo de moldes (projeto) e 
análise da informação financeira detalhada do molde. 

ENCOMENDAS DE CLIENTES / COTAÇÕES
Valorização dos custos por operação para orçamentação. Estes valores são 

detalhados pelas diferentes fases: projeto, maquinação e pós-maquinação. Este 
detalhe poderá ser posteriormente comparado aos custos reais.
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