SOFTWARE PARA
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO
E MONITORAMENTO DE PROCESSOS

Planeja e programa a produção minimizando o lead time e otimizando os recursos.
Controla em tempo real a produção e deﬁne prazos de entrega.
Antecipa necessidades de recursos e gera oportunidades de crescimento.
Pronox é um sistema avançado de planejamento e programação que realiza a gestão dos recursos disponíveis, prevendo as
eventualidades e otimizando as sequências de trabalho para cumprir os objetivos da produção.
Flexível, conﬁável e versátil, esta ferramenta oferece os recursos necessários para aumentar a competitividade da sua empresa.
Sua capacidade para dar resposta a prazos de entrega das solicitações de cotação e a melhora da documentação dos orçamentos, aumenta a credibilidade de seus clientes e prepara a empresa para novas oportunidades de crescimento.
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PRONOX PERMITE:
Reduzir custos de fabricação , entre 8% e 15%.
Implementar seu próprio método de programação personalizada, de acordo com seu recursos, com a aplicação dos algoritmos
necessários.
Controlar a carga de trabalho a curto, médio e longo prazo.
Identiﬁcar de forma rápida os recursos limitantes e excedentes e antecipar as necessidades de contratação ou aquisição de máquinas
ou recursos.
Ter conhecimento em tempo real do trabalho em andamento, a nível global, por recurso e por fase de fabricação.
Reagir diante de qualquer incidente na produção.
Antecipar as necessidades de matérias primas em função da programação.
Atualizar em tempo real as datas previstas de ﬁnalização para cada ordem de trabalho e cada fase, em função do avanço da produção
e de possíveis incidentes (refugos, avarias e perdas de empregados, etc.).

PLANEJAMENTO INTEGRADO E SINCRONIZADO COM ERP
A sincronização do Pronox com o ERP aumenta a capacidade de produção, já que esta integração permite monitorar a
fabricação em tempo real, detectando incidências e reprogramando novas ordens de trabalho, se houver variação na capacidade de recursos ou se acontecerem alterações manuais na programação.
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SISTEMA INTUITIVO,
CONFIGURÁVEL E EFICIENTE
Para facilitar as tarefas de consulta e programação, Pronox
apresenta uma interface gráﬁca intuitiva através de um sistema de painéis conﬁguráveis e códigos de cores que permitem identiﬁcar rapidamente a informação.
Para completar sua eﬁcácia, Pronox oferece a possibilidade
de gerar relatórios impressos de produção e trabalho.

SUPORTE E CAPACITAÇÃO
Oferecemos desde a implantação inicial do software um serviço de assessoria e atualização, que se mantém ao longo do tempo,
podendo também personalizar sua versão do Pronox mediante desenvolvimento de módulos e relatórios customizados.
Colocamos a sua disposição um serviço de atendimento personalizado a nível mundial por acesso remoto, vídeo conferência ou
contato telefônico.
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