CURTINET v2
Software de Produção
para Fábricas de Curtumes

CURTINET v2
O software vertical, á medida para a sua industria.

Existem soluções de software bons mas muitos horizontais, pouco adaptados a um sector
específico e muito generalizados, no entanto, as empresas exigem software vertical a
medida de seu sector.
Curtinet é a solução para a indústria de curtumes.
Criado através do conhecimento de curtidores e informáticos com mais de 25 anos de
experiência em ambos os sectores, Curtinet oferece-se como uma solução única, diferente,
específica e exclusiva.
Curtinet é uma ferramenta altamente configurável e adaptável ao seu método de trabalho:






Acabado.
Ribeira-Acabado.
Prestações de serviços.
Distribuidor de produtos químicos.
Técnico de curtidos.

CURTINET v2
As vantagens práticas de Curtinet

Curtinet adapta-se modelarmente ás necessidades do cliente, oferecendo módulos de
produção, gestão, contabilidade, fiscalidade e Business Intelligence.
As vantagens praticas que fazem com que Curtinet seja uma solução simples, eficaz e
competitiva são as seguintes:


Um alto grau de personalização, adapta-se ás suas necessidades.



A personalização do idioma da interface segundo os usuários.



A automatização de tarefas repetitivas, agiliza os processos.



Terá á sua disposição assistentes para as tarefas comuns.



Com total robustez, agilidade e escalabilidade.



Arquitectura de base de dados desenhada para grandes volumes de trabalho
(Oracle).



Possibilidade de trabalhar com sedes remotas.



A implementação é muito rápida.



A integração entre módulos de produção e contabilidade é automática.



Integração com módulos de Business Intelligence para ajudar na toma de decisões.

CURTINET v2
10 Conceitos chaves
10 Vantagens decisivas
Globalidade. Curtinet responde ás necessidades

Compatibilidade. Curtinet permite obter a

essenciais para gerir as relações com os clientes e
com o sistema de produção de forma óptima. Sua
empresa implantara os processos e procedimentos
necessários para planificar, executar e controlar a
actividade de produção, comercial e financeira.

informação em formatos para trabalho com
ferramentas de escritório para realizar análises
personalizados e aproveitar ao máximo seu sistema
de informação.

Integração. Curtinet garante a partilha de
informação, evitando a duplicação de tarefas. A sua
empresa ganha em produtividade graças à integração
e automatização dos processos internos dos diversos
departamentos.

Flexibilidade.

Personalização. Curtinet facilita a adaptação dos
postos de trabalho em função das necessidades e
preferências de cada usuário. Cada pessoa acede á
informação que necessita em tempo real e consolida
a imagem da sua empresa oferecendo um serviço
óptimo.

às

Seguridade. Curtinet estabelece regras e normas

características, prioridades e hábitos de trabalho da
sua organização. Graças á sua versatilidade, a equipa
ficará rapidamente familiarizada com o sistema.

de controlo, evitando gerar informação errada.
Mediante contra senhas atribuídas a cada usuário,
sua empresa limita o acesso a determinadas
funcionalidades. O seu “capital informação” fica
protegido contra qualquer indiscrição ou operação
incorrecta.

Escalabilidade.

Curtinet

Curtinet

adapta‐se

cumpre

com

as

exigências do ambiente empresarial. Em todo o
momento pode ampliar, trocar ou modificar
funcionalidades e processos para responder ás novas
necessidades da sua organização, assegurando a
rentabilidade de seu investimento.

Abertura. Curtinet oferece os últimos avanços
tecnológicos em matéria de comunicação através da
Internet e postos remotos com Terminal Services de
Microsoft. Graças á sua conectividade permite o
acesso á informação em tempo real desde qualquer
parte do mundo.

Analises. Curtinet dispõem de uma ampla
biblioteca de consultas, listados, estatísticas e tabelas
para desenhar seus próprios quadros de controlo e
aceder em tempo real á informação estratégica dos
seus negócios para uma eficaz toma de decisões.

Estabilidade. Curtinet beneficia de uma extensa
experiência de Dorjan e dos seus mais de 25 anos de
experiência no sector TIC. Desde o primeiro
momento, sua organização dispõe de soluções
testadas e provadas por um amplo colectivo
profissional, beneficiando de uma total estabilidade,
fiabilidade e segurança.

CURTINET v2
Planificação, execução e controlo

Planificação
Avalia diferentes senários
Visualiza a produção
Antecipa situações de falhas de produção
Realiza previsões de matéria primas
Controle de prazos de entrega

Execução
Simplifica tarefas
Gere informação económica e operativa (stock, evolução de processos,
cumprimentos de ordens de fábrica e pedidos, facturação,…)
Realiza processos de forma automática controlados por ordem de fábrica
Assistente para processos

Controlo
Dispõe de total controlo e segurança no que faz.
Seguimentos de pedidos (técnicos e económicos)
Supervisão das ordens de fábrica
Seguimento de lotes de fornecedor para obter o seu rendimento

CURTINET v2
FABRICAÇÃO

Curtinet não é um software ERP
adaptado mas sim um software
específico para o sector.
Todos os dados introduzidos no
programa, parâmetros de
configuração, listados e terminais
de usuários estão desenvolvidos
com termos especifico do sector.
Curtinet permite controlar processos
de:






Piclados
Curtição
Recurtição
Acabados
Mecânicos

CURTINET v2
COUROS
Completo controlo do seu armazém de couros em seus diferentes estados.

As entradas de
couros no armazém
permite classificalos segundo as suas
diferentes
características:








Espessura
Qualidade
Animal
Capa
Parte
Medida
Estado do
couro

O controlo de stock do couro realiza-se mediante três magnitudes: Pés, Peças e Quilos.
Curtinet estabelece uma serie de controlos sobre os couros com o fim de identifica-los e
classifica-los para seu uso em diferentes partes do processo de produção. Entre outros se
destacam:





Controle de disponibilidade de lotes após os processos produtivos
Identificação de lotes de couros que foram cortados.
Identificação de lotes que foram medidos para seu controlo no momento de fazer
expedições.
Lotes próprios e lotes destinados a prestação de serviços

Obtenha lista de armazém de couros filtrado por um ou vários parâmetros de classificação
e obtenha resumes segundo as suas necessidades.

CURTINET v2
PROCESSOS
Registre as fórmulas de cada um dos processos internos para a sua posterior utilização em
cada um deles.
As formulas permitirão trabalhar com:







Produtos químicos
Misturas
Aguas
Prestações de serviços
Textos
Fixos

Em função de cada tipo de alínea, imputa-se custos por peça, custos por pés produzidos, e
custos por quilograma.
Depois de cada formulação, você poderá saber qual é o custo por quilograma e o custo por
pé antes de aplicar, com o que poderá simular e antecipar os custos de produção.
Pode-se realizar processos de forma manual ou automática de forma a permitir controlar
para que pedidos de clientes se está a trabalhar, para que ordem de fabrica, com que lote
de couros se deve trabalhar e qual é a formula a aplicar.
Os processos encarregar-se-ão de mudar o estado das peles (wetblue, crust,…), mudar a
espessura após processo, realizar a divisão das peles se necessário, imputar os custos a
cada lote de peles, gerir o stock de peles e descontar os produtos químicos no armazém.
Determinados processos mecânicos dispõem de assistentes para agilizar o seu
desenvolvimento. É o caso do Assistente de Classificação que permite criar novos lotes de
peles derivados do processo de classificação em qualidade, com a origem em diferentes
lotes de peles.
Adicionalmente, poderá integrar as medições realizadas em diferentes máquinas de
fábrica com Curtinet mediante os processos de medição, economizando tempo e reduzindo
erros.

CURTINET v2
Comprove como realizar um processo mediante assistentes.

Comprove como usar o Assistente de Classificação

CURTINET v2
ORDENS DE FÁBRICA
Configura, automatiza e antecipa

Com uma correta parametrização do sistema, você poderá automatizar os processos de
fabricação.
As fichas de artigos permitem estabelecer as rotas que as peles devem de seguir em sua
fábrica, identificando que processo se deve realizar e as formulas a aplicar em função da
espessura e da cor final do cliente.
Ao registar um pedido de um cliente, o sistema identifica qual a rota a seguir pelas peles
na fábrica, com o que poderá obter os custos de produção antes de definir um preço de
venda.
As ordens de fábrica geradas a partir dos pedidos de clientes, permitem a planificação dos
fulons de cada um dos processos. A gestão da dita planificação realiza-se de forma visual
através de um painel de controlo por semana e fulons.

CURTINET v2
Filtre, ordene e obtenha listas

Mediante uma completa e operativa janela poderá encontrar ordens de fábrica por
numerosos campos: datas, cliente, referencia de cliente, nº de pedido, artigo, cor,
espessura, qualidade, tipo de ordem de fabrica,….

Uma vez filtrados poderá ordena-los por vários critérios estabelecendo a ordem de cada
um deles
Finalmente poderá obter listas do filtrado assim como gerar informação através dos filtros
e listas predefinidas.

CURTINET v2
Num piscar de olhos controlara a sua produção, conhecendo os pés e peças de cada Ordem
de Fabrica, as possíveis peças que foram separadas por má qualidade, as unidades que
foram fabricadas e as que estão pendentes fabricar.
Identificara todas as expedições relacionadas com cada Ordem de fabrica, vindo a saber se
finalmente se expediram para o cliente o que se fabricou ou para qualquer outro.

CURTINET v2
Comprove como criar uma ordem de fábrica e como planificar e desenvolver

CURTINET v2
ARMAZÉM DE PRODUTOS QUIMICOS
Completo controlo e integração

Pedidos a fornecedores
Entradas em armazém
Inventário
Perdas
Misturas

Stock real

Movimentos dos produtos

Substituição de produtos em fórmulas

Actualização de preços automaticamente

CURTINET v2
RELATÓRIOS
Algo pior que não ter informação disponível é ter muita informação e
não saber o que fazer com ela.

S

eguimentos de Lotes. Sem dúvida, a informação
mais importante para sua empresa. Obtenha toda
a informação económica e técnica dos lotes de couros
comprados e transformados. Dispõem de unidades
processadas, custos dos processos, peles misturadas
com outros lotes, custos das peles expedidas, … A
informação será referida a um lote específico de
origem (camião do fornecedor), a um lote já
processado e misturado, a soma de todos os camiões
de um fornecedor em um determinado intervalo de
tempo,… em definitiva, TRAÇABILIDADE.

S

eguimentos de pedidos por Ordem de Fábrica.
Controle em cada momento donde se encontram
as peles relacionadas com cada pedido. Poderá
planificar os pedidos de entrega assim como
identificar as expedições realizadas.

S

eguimento técnico dos pedidos. Incluirá toda a
informação técnica relacionada com os
processos, onde interveio o pedido.

S

eguimento económico dos pedidos. Obterá os
custos do processo atribuído à ordem, bem como
o valor das expedições e o balanço geral do benefício.

P

lanificação de fulons. Gerar informação para os
responsáveis de fábrica com a planificação dos
fulons classificados por tipos e capacidade e com a
informação relativa aos processos a realizar.

F

olhas de Rota. Inclui toda a
informação necessária para
que os técnicos realizem os
processos. Pode-se obter com
dados técnicos e económicos.

F

olhas de Pesos. Curtinet
dará aos técnicos os pesos
de cada produto em função da
proporção definida na receita e
a quantidade de quilos ou pés
do processo a realizar.

P

edidos.
Obtenha
a
informação relativa aos
seus pedidos filtrada por
múltiplos
parâmetros
e
agrupada segundo cliente, tipo
de couro e qualidade, pendente
de fabricar, por processos,…

E

xpedições.
Toda
a
informação relativa a dados
técnicos e económicos, assim
como emissão de packing list,
etiquetas, guias de transporte,…

CURTINET v2
CONTABILIDADE E FINANÇAS
Administra eficazmente a sua contabilidade e gestão financeira

A área de contabilidade e finanças de Curtinet permite, através de diferentes módulos que
se integram, controlar e gerenciar de forma global todos os seus processos administrativos
(desde ver lançamentos contabilísticos para gerar saldos de seguimento, tratamento das
obrigações fiscais, realizar análise de carteira ou gerir activos fixos).
Graças à integração da Curtinet a contabilidade e gestão financeira, poderá automatizar as
tarefas repetitivas que permitirá que você aumente a produtividade da sua empresa.
A gestão de clientes irá permitir que você trabalhe em uma grande variedade de moedas
para passar toda a informação para a moeda da sua empresa.
Na ficha do cliente é possível definir os dias de pagamento, períodos de férias e os
montantes máximos relativo a efeitos para que Curtinet se encarregue de realizar as
previsão de cobranças, gerenciar os prazos de vencimento e realizar as devidas anotações
contabilísticos oportunos.
Poderá realizar uma gestão orçamental para um melhor controlo financeiro da sua
empresa. Você é responsável por definir o orçamento e Curtinet gerar os relatórios e
comparar com as previsões.
O departamento financeiro será o primeiro a amortizar o investimento que realiza ao
adquirir Curtinet. Rapidez, segurança na informação e a amplitude da análise da situação
financeira da empresa, serão os grandes benefícios de seu negócio.
90% da contabilidade podem vir da integração automática do resto das áreas da empresa
(produção, compras, expedições,…)
Curtinet permite um maior controle e facilidade de análise devido ao seu potencial para
multiexercicio e multiempresas, multiusuário e restrição de acessos e registros.
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ANÁLISES DO NEGÓCIO
O módulo de Business Intelligence da Curtinet ajudam-no a adquirir uma visão geral e
analítica dos indicadores de negócio da sua empresa. É o complemento chave para o
processo de toma de decisão. Entre as suas principais características estão:





Dispõem de uma serie de dados de análise: área de contabilidade, comercial e de
produção.
Permite criar qualquer combinação por campos.
Mostra uma vista dinâmica do seu negócio com actualizações imediatas de
informação.
Poder navegar por qualquer uma das análise e aprofundar desde, visualização
generalizada a visualização detalhada, permite-lhe ampliar a informação e avaliar
melhor o que aconteceu em qualquer das áreas do seu negócio.

O conjunto de todos estas características facilita uma visão geral dos principais indicadores
de negócios (KPIS).

Acceso e teste para si mesmo
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