VOCÊ ESTÁ PROCURANDO
PLANEJAMENTO DE
PRODUÇÃO FINITA
CONSIDERANDO TODA
CAPACIDADE EXISTENTE?

GIB PLANNING
Precisão no
planejamento
de capacidade

Como fornecedor de software e parceiro licenciado SAP Silver Partner,
fizemos da nossa missão melhorar os processos logísticos no SAP. Ao trabalhar com a GIB, você otimizará sua cadeia de suprimentos expandindo o
SAP Standard para incluir importantes funções e técnicas de planejamento de recursos e, assim, obter uma vantagem decisiva no seu caminho para
o sucesso. Reduza o estoque desnecessário, aumente a disponibilidade do
seu fornecimento e torne-se mais eficiente!
Com a GIB, você tem ao seu lado um parceiro experiente e competente
que o acompanhará durante todo o processo – antes, durante e depois
da implementação. O nosso sucesso é medido pelos nossos 30 anos de experiência e mais de 900 clientes satisfeitos em mais de 20 países. Torne-se
parte de nossos clientes também, junte-se à GIB que nós guiaremos você
ao SUCESSO.
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GIB PLANNING

SOMOS UM PARCEIRO
FORTE PARA SUA CADEIA
DE SUPRIMENTOS

ifm-business-solutions.com

GIB PLANNING

“COM A AJUDA DO GIB PLANNING,
VOCÊ PODERÁ CONSEGUIR O
PLANEJAMENTO FINITO E
DETALHADO, INTEGRADO
AO SAP E BASEADO EM
CAPACIDADES REAIS.
TRANSPARENTE,
FLEXÍVEL E
CONSIDERANDO
TODAS AS
PARTICULARIDADES.”

ANKE BAIER
Consultant / Developer

LEVE SUA CADEIA DE SUPRIMENTO
PARA O PRÓXIMO NÍVEL
GIB PLANNING

COM GIB PLANNING,O
PLANEJAMENTO DE SEQUÊNCIA
E CAPACIDADE SÃO EXECUTADOS
DE FORMA FÁCIL, FLEXÍVEL E
TRANSPARENTE
LIDAR COM FLUTAÇÕES DAS REQUISIÇÕES
COM CONFIANÇA
O planejamento de capacidade geralmente permeia

Ajustes da capacidade por motivos de interrupções,

várias áreas da produção e responsabilidades. No GIB

férias ou turnos especiais podem ser simulados de

Planning, as áreas da produção são divididas em áreas

forma rápida, fácil e seus impactos são claramente

de planejamento e de informação. São cobertos cená-

visíveis através de gráficos.

Redução no
tempo de
planejamento,
esforço e despesa
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Menos tempo
oscioso por
indisponibilidade
do material

Otimize seu
backlog em

75%
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rios tradicionais, como planejamento direto e indireto. Isso inclui formatos especiais, como planejamento

Até mesmo a integração de funções de tarefas tradi-

por metro quadrado, peça, hectolitro ou similares.

cionais é disponibilizada. Questões como conversão,
aprovação e impressão de ordens planejadas, pro-

Com o GIB Planning, o usuário vê uma grade de pro-

gramação, confirmação, mensagem de exceção, pe-

gramação em forma de tabela para otimizar o plane-

ças em falta, disponibilidade global, processamento

jamento de capacidade e a seqüência para ordens de

da COGI, etc. podem ser detectadas, processadas e

produção, planejada, processo, manutenção e serviço.

revisadas. Devido sua integração com o SAP, os dados

NÓS JÁ IMPRESSIONAMOS MUITOS CLIENTES

são atualizados em tempo real e estão disponívies o
Com a função de arrastar e soltar as ordens que ainda

tempo todo.

não são firmes em um modo de simulação, é possível
verificar o comportamento da capacidade através de

O GIB Planning fornece informações sobre utilizações

gráfico antes da execução real.

de capacidade de carga para a área, para os grupos de
áreas, para o departamento e até mesmo para todo o
centro na estrutura hierárquica em um relance.

… QUANDO VOCÊ SE JUNTARÁ A ELES?

