
O Desafio
À medida que os países começam a se
recuperar da pandemia do COVID-19, os
governos estão relaxando as regras de
bloqueio, resultando em novos horizonte e
desafios para as organizações.
A retomada econômica já está ocorrendo e
com ela o crescimento por novos negócios
também, impondo as empresas o
desenvolvimento de estratégias e a capacidade
de execução máxima de suas fábricas.
Neste cenário situações como o
dimensionamento de horas de produção,
projeção de estoque, análise de desempenho
se tornam fatores de alta relevância
impactando diretamente no planejamento
total da produção .

Falta de insumos, falha na programação do
ou um aumento inesperado de demanda
podem restringir ou até paralisar a produção,
chegando a afetar contratos baseados em
prazo de entrega rígidos.
Como cobrar uma resposta imediata de um
programador? Sem uma verdadeira
ferramenta de cálculos que avalie todos os
cenários e variáveis que existem no
processo?
A segurança para a tomada de decisão com
os dados na palma da mão, além de insights
para otimização e repostas imediatas é a
chave para estar um passo a frente da
concorrência e assegurar compromissos
honestos com seus clientes.
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A EXCELÊNCIA DOS SISTEMAS APS



A Solução
DELMIA Ortems tem o foco em operações eficientes de plantas, planejamento avançado e
o agendamento como chaves para reduzir o tempo de ciclo, minimizando tempo de configuração
não produtivo, e tornando a flexibilidade uma importante força competitiva.

Resultados comprovados

Programação detalhada

Os gráficos e o painel interativo permitem a
visualização completas das ordens planejadas e em
execução. Disponibilizando as informações mais
criticas do processo de sequenciamento. Depois que
DELMIA Ortems interpretou todos os pedidos e
previsões dos clientes para calcular o total de
requisitos, ele será capaz de gerar WO (Ordens de
Produtivas) para sua programação mestre de
produção em linha com a política de estoque. Você
pode, então, exibir um gráfico de WO Gantt para ver
quais OS devem ser produzidos e quando.

Análise Carga – Máquina

Importante para o processo de PCP é o
gerenciamento da carga máquina, capacidade
produtiva do parque fabril, aqui você está em um
planejamento de restrições de capacidade.

Ajuste perfeito

A configurabilidade e adaptabilidade da solução
DELMIA Ortems de Planejamento e
sequenciamento garantem um ajuste perfeito para
seus negócios hoje e nos próximos anos, permitindo
que você e sua operação estejam preparados para
desafios futuros.

Interface amigável

Uma interface amigável que garante ao planejador
uma forma organizada e precisa de validar dados
como nível de estoque para produtos acabados,
semiacabados e matérias primas.

Quer entender melhor?
Nosso time técnico possui ampla expertise para
fazer a avaliação da sua empresa em uma reunião
consultiva, fale conosco e agende um horário.
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