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Soluções Integradas
de Gestão

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
• Definição multi-nível de fichas técnicas de artigos
• Definição de moldes multi-produto e multi-cavidades
• Planeamento de produção (gráfico) baseado em 

capacidades finitas
• Cálculo de necessidades (MRP II) com possibilidade de 

inclusão de vários planos de produção e satisfação de stocks 
por diversos critérios

• Suporte à decisão na gestão de matérias-primas necessárias
• Mapas de utilização e necessidade de troca de molde
• Análise pormenorizada de custeios teóricos e reais de 

produção

PRINCIPAIS VANTAGENS
• Workflow contínuo, desde o pedido de encomenda até à 

entrega
• Solução robusta e escalável, desenvolvida para 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
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SIG Plásticos
Baseado na plataforma PHC Enterprise e PHC Manufactor, o SIG Plásticos é uma 
solução desenvolvida pela Winsig para a gestão da indústria de injeção e/ou 
extrusão de plásticos.

Soluções Integradas
de Gestão



CONTROLO DE UTILIZAÇÃO DO MOLDE

l Fichas técnicas multi-nível
l Versões alternativas de produção
l Moldes multi-produto e multi-cavidades
l Workflow de aprovação de alterações de gamas operatórias

CÁLCULO DE NECESSIDADES (MRP)

• Definição de multi-critérios de satisfação de necessidades
• Análise multidimensional de necessidades de fabrico e compra
• Integração das necessidades de compra num workflow de aprovações 

do departamento logístico
• Auxílio na criação de ordens de fabrico com operações gémeas

RELATÓRIOS DE SUPORTE À DECISÃO

• Mapa de injeção
• Mapa de troca de molde
• Relatório de custeio detalhado
• Dashboard com gráficos dinâmicos (informação online)
• Análises multidimensionais para exploração de dados

FICHA DE MOLDE

FICHA TÉCNICA DE ARTIGO

CONTROLO LOGÍSTICO

DASHBOARD COM 
INFORMAÇÃO ON-LINE

ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL
DE REGISTOS DE PRODUÇÃO

MAPA DE INJEÇÃO


