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ruto da heterogeneidade da carteira de clientes e sectores de negócio nos 

quais já se encontra instalada a solução Decisor, fornecemos atualmente um 

conjunto de ferramentas que permitem uma efetiva gestão da produção, 

independentemente da sua tipologia. 

A Solução Decisor responde eficaz e eficientemente diversos tipos de produção, a 

saber, produção contínua, por fases, por projetos, por obras e produção - assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Assemblage 

 Definição de nomenclaturas de Produtos Acabados; 

 Definição de custos standards (Gastos Gerais de Fabrico); 

 Planeamento operacional e previsão de aprovisionamentos; 

 Ordens de Fabrico; 

 Cativação de lotes de Matérias-Primas; 

 Guias de Consumos de Produção; 

 Valorização automática das Guias de Entrada de Produtos 

Acabados; 

 Afetação da Ordem de Fabrico a uma Obra/Projeto; 

 Apuramento dos custos globais e unitários; 

 Inventário permanente; 

 Contabilização automática de Guias da Produção; 

 

 

 

2. Assistência Técnica 

 Ficha técnica de Produtos; 

 Definição de Tipos de Reparação e de Localizações; 

 Abertura de Obra; 

 Controlo dos prazos de garantia e de execução; 

 Registo e controlo de campanhas dos fabricantes; 

 Emissão, Adjudicação/Rejeição de Orçamentos; 

 Configuração e Emissão de cartas de aviso a Clientes; 

 Registo da Lista de Avio da Obra: Consumos de materiais e 

Serviços de mão-de-obra; 

 Atribuição de Localizações a Obras; 

 Conferência da Obra c/ confirmação da lista de avio; 

 Emissão automática da Fatura ou Venda a Dinheiro relativa á 

prestação de serviços; 

 Detalhe ao nível da Fatura da lista de Produtos e Serviços 

consumidos.

 

3. Produção - Projetos 

Serviços 

 Contratos de prestação de serviços; 

 Geração automática de Faturas a clientes a partir de Contratos 

programados; 

 Registo e emissão de Encomendas a Fornecedores 

(Subcontratação de serviços); 

 Recolha de Faturas de Fornecedores com base em 

Encomendas; 

 Notas de Débito/Credito a/de clientes; 

 Notas de Débito/Credito a/de fornecedores; 

 Análise estatística de serviços; 

 Contabilização automática de Faturas de prestação e 

subcontratação de serviços e de Notas de Débito/Crédito a/de 

Clientes e Fornecedores; 

 

 

 

Projetos e Obras 

 Cadastro da Obra; 

 Afetação do centro analítico à Obra; 

 Definição de Atividades e Fases por Obra; 

 Imputação de custos e proveitos por Obra/Atividade/Fase: 

 Consumos de materiais, 

 Subcontratação de serviços, 

 Prestação de Serviços, 

 Vendas de produto, 

 Notas de Débito e Crédito Financeiras; 

 Análise de rentabilidade da Obra por Atividades e Fases; 

 Orçamento de Obras por Atividades e Fases; 

 Análise de Desvios face ao real. 

 

 

F 
Módulos Produção 

Projetos 

Serviços 

Gestão de Contratos de Prestação de Serviços com geração automática de faturas. 

Projeto e Obras 

Gestão de Projetos e obras com desdobramento operacional em atividade e fases; 

Orçamento previsional e controle de desvios. 

 

Assemblage 

Gestão do ciclo produtivo com planeamento 

operacional e gestão de aprovisionamentos. 

Módulo de Suporte 

Assistência técnica 

Gestão de Contratos de Serviço de Assistência 

técnica com geração automática de faturas. 

Manutenção de 

Equipamentos 

Gestão de Manutenção 

(Preventiva e Corretiva) de 

Equipamentos 
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4. Manutenção Equipamentos 

 Cadastro de Máquinas: Dados Gerais e Lista de Características; 

 Definição de Tipos, Planos e Rubricas de Manutenção; 

 Definição das Tarefas por cada uma das Rubricas de Manutenção; 

 Definição por Plano e Tipo de Máquina dos consumos previstos (consumíveis e 

serviços de mão de obra) nas operações de manutenção; 

 Definição das Rubricas de manutenção (cada uma das rubricas define um 

conjunto de tarefas) por Plano e Tipo de Manutenção; 

 Definição por Tipo de Maquina, Plano e Tipo de Manutenção das Rubricas/Tarefas 

a aplicar nas respetivas operações de manutenção; 

 Registo de Operações de Manutenção: 

 Tipo de manutenção: Preventiva, Curativa ou Ocasional; 

 Lista de Consumos (Artigos e Serviços); 

 Lista de Verificação (apenas para as Obras do tipo de manutenção 

preventiva); 

 Imputação automática dos custos relativos aos Consumos e Serviços de Mão de 

Obra à respetiva Obra gestora do equipamento, definida ao nível do registo da 

Operação de Manutenção. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largo da Lagoa, 15 E,  

2795-116 Linda-a-Velha 

(+351) 21 41 49 500 

consultores.sa@sinfic.pt 

 

www.DECISOR.com 
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