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Soluções Integradas
de Gestão

SIG Têxtil
Baseado na plataforma PHC e Manufactor, o SIG Têxtil é uma solução 
desenvolvida pela Winsig para a gestão dos processos produtivos, desde o 
desenho dos artigos até às encomendas, embalamento e faturação, 
garantindo um controlo apurado de custos e receitas.
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PRINCIPAIS VANTAGENS
• Responde às necessidades das empresas de 

produção têxtil, de forma integrada com o 
Software de Gestão PHC e o Software de 
Produção Manufactor

• 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 e Software 
Manufactor

Com o SIG Têxtil, as empresas de produção na 
área têxtil ganham um software totalmente 
adaptado à sua especificidade.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
• Controlo de subcontratações
• Controlo de toda a informação relativa a 

encomendas de clientes e produção
• Controlo de encomendas a fornecedor:

- Análise de deadlines definidos com 
fornecedor

- Quantidades encomendadas versus recebidas
- Análise de defeitos

• Geração automática de consumos e respetivos 
custos

Soluções Integradas
de Gestão



DESENHO E AMOSTRA
Ficha onde são colocadas as informações 

sobre o artigo a ser produzido, anexos 
guardados e todos os dossiers em 

que o desenho está incluído 
(Amostras; Encomendas Cliente e 

Fornecedor; Receções e 
Expedições).

Definição de todos os 
componentes do artigo a serem 
produzidos, e cálculo dos custos 

teóricos para uma peça. 

CONTROLO DE ENCOMENDA / PRODUÇÃO 
E APURAMENTO DE RESULTADOS

Detalha num único painel toda a informação da gestão da confeção de vestuário de 
uma encomenda, desde a sua criação até à embalagem, permitindo o acompanha-

mento e análise de todas as fases do fluxo produtivo. 

RECEÇÃO / EXPEDIÇÃO SUBCONTRATAÇÃO
Processo em que basta indicar o nome do fornecedor, clicar no botão 
de Importar Encomendas a Fornecedor, e escolher a Matéria-Prima 
que se está a receber.

MANUFACTOR - FICHA TÉCNCIA E ORDENS DE FABRICO
Consulta de toda a informação relativa a cada ficha técnica. Criação da gama 
operatória e listagem das operações a realizar.

Geração de OFs de forma automática.

GERAÇÃO DE PACKING LIST OU LISTA DE EMBARQUE
Criação de dossier com informação a expedir do produto acabado e 
respetivos acessórios importados da encomenda de cliente. 

ENCOMENDAS A FORNECEDOR / SUBCONTRATADO
Criação da encomenda através de um painel com Operações de Subcontratação, 

Subcontratações sem Encomenda e Operações de Matéria-Prima.

DETALHE DO FLUXO DE 
FUNCIONAMENTO


