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Incrementa la teva productivitat i automatitza els 
processos de fabricació

Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Estructura
•  Edició d'estructures.
• Estructures per fases.
• Realització de parts de treball.
• Organització del treball per criteris.
• Càlcul d'operari i màquina per hora.
• Càlcul de matèries primeres i productes semi elaborats.
• Perfils d'operaris i màquines
• Configuració de lots i escandalls.

Ordres de producció
•  Assignació d'operaris i màquines.
• Fases de producció.
• Generació automàtica d'ordres de producció.
• Producció sobre comanda, estoc i reserves.
• Càlcul de propostes de producció.
• Magatzem de productes acabats i de components.
• Actualització automàtica d'estoc i de costos.
• Traçabilitat per lots, dates de caducitat i la localització.
• Fabricació segons el previst.
• Fabricació proporcional a l'estructura.
• Modificació i/o anul·lació d'operacions.
• Resum i impressió d'ordres de producció.

Organització de treballs
•  Generació d'ordres de treball.
• Altes de comunicats de treball
• Assignació de tasques als comunicats de treball.
• Consultes de comunicats de treball d'operaris.
• Treballs per operaris i màquines.
• Impressió d'ordres de treball i necessitats de fabricació.
• Llista de necessitats de fabricació.

Altres
•  Recepció de mercaderies.
• Gestió d'ordres de producció i de temps de treball.
• Consums de components i Fabricació de productes.
• Modificat massiu d'estructures.
• Gestió de comunicats de treball i de codis QR.

Càlcul de costos
•  Costos estàndard, teòric i per fabricació.
• Suma de costos dels consums.
• Assignació del preu mitjà dels articles i magatzems.
• Assignació del preu de fabricació.
• Cost per unitat i per hora.
• Costos de preparació.
• Recàlcul dels costos d'estructura.
• Recàlcul de costos en la ordres de producció.

Producció, mòdul integrat amb



Avantatges:
•  Minimitzar errors d'operaris
•  Agilitat en servir comandes
•  Optimització del temps
•  Informació en temps real
•  Lots, caducitats i números de sèrie
•  Optimització de recorreguts de recepció i expedició

El mòdul E-pack integrat amb a3ERP és un sistema de gestió que et permet optimitzar totes les opera-
cions que es duen a terme al magatzem: recepció de materials, ubicacions, expedicions, regularitzacions, 
traspassos i inventaris.

Eina de mobilitat per optimitzar 
el teu magatzem

Control i identificació de 
recepcions mitjançant PDA
•  Minimitza errors dels operaris
•  Associa codis de barra i referències de proveïdor
•  Regularitzacions i traspassos

 

Planifica les expedicions
•  Generació d'etiquetes
•  Reposicions d'ubicacions de picking

 

Ubicació i control dels materials
•  Optimització de recorreguts de recepció i expedició
•  Multiubicació

Edició i generació 
de documents
•  Generació d'albarans directament (compra i venda)
•  Devolucions de compra i de venda

Agilitat en servir comandes 
de compra i venda
•  Control de traçabilitat de lots i caducitats
•  Consulta d'estoc a temps real

Optimització 
del teu magatzem
•  Millora la qualitat del servei al client
•  Minimització d'errors

E-pack
integrat amb
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