
– Simplicidade na gestão 

da subcontratação

– Rapidez na criação e 

manutenção de fichas 

técnicas

– Aumento do rigor na 

orçamentação de 

produtos acabados

– Acompanhamento do 

estado das ordens de 

fabrico 

em tempo real

Com o UPIndustry obtenha um diário de trabalho completo em chão de 
fábrica, calcule automaticamente as necessidades fazendo a sua gestão de 
stocks, acompanhe o estado das ordens de fabrico em tempo real e faça a 
gestão da subcontratação  sem perder o controlo logístico e financeiro.

Industry

GESTÃO INTEGRADA DE PRODUÇÃO

Pronto para uma gestão de produção fácil? Fale connosco: 229 378 172

Para uma 
gestão de 
produção 
eficiente
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Vantagens

A aplicação tem uma interface simples e intuitiva 
e é totalmente integrável com o seu ERP.  

O UpIndustry é uma solução de gestão integral de produção com módulo 
de chão de fábrica simples e eficiente.



Uma gestão de produção eficiente:

– Acabe com as perdas de produtividade nas linhas de produção

– Apure facilmente os custos e a rentabilidade de cada encomenda

– Agilize a gestão da produção, eliminando etapas administrativas 

lentas e sujeitas a erro

– Consolide a gestão do negócio com informação estratégica que 

apoia o processo de decisão

– Rentabilize o investimento em maquinaria extraindo a máxima 

capacidade operacional de cada ativo

– Reduza os custos de produção, sem prejudicar a qualidade dos 

produtos e os prazos de entrega das encomendas
Reduza os
custos de 
produção
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