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O Print & Plan consiste numa solução autónoma totalmente integrada na plataforma SAP,
direccionado especifícamente para a industria gráﬁca, que permite a análise de projectos
numa só plataforma.
Uma das grandes vantagens diferenciadoras da aplicação é o facto de ser web, e não um
aplicativo local. Assim, requer um investimento em infra-estruturas reduzido, e de fácil
acesso a nível da manutenção, permitindo uma instalação mais rápida e segura.

A Clever Print é uma empresa que oferece ao mercado factores diferen-

VANTAGENS

GANHOS PRODUTIVIDADE

• Solução 100% web

• Análise de rendabilidade por cliente e vendedor

• Disponível em 10 línguas

ciadores como a inovação, adaptabilidade e gestão de sistemas de infor-

• Orçamentação à distância de um click

mação, actuando no mercado da Indústria Gráﬁca.

• Planeamento dinâmico com integração orçamental

• Deﬁnição de preço com apoio a histórico

• Redução de tempo na elaboração de orçamentos
e propostas até 80%
• Redução de erros até 70%
• Redução de desperdícios até 25%

• Cenário optimo no desperdício e mão-de-obra
• Análise previsional dinâmica

Oferecemos aos nossos clientes e parceiros a vasta experiência e know-how através de
um acompanhamento constante e personalizado, procurando ajudar-los a desenvolver
as suas organizações, e para isso, dispõe de uma equipa que lhe assegura um diversiﬁcado conjunto de serviços orientado para as necessidades especiﬁcas de cada um.

• Planeamento dinâmico com diferentes cenários
• Alerta para fornecimento e orçamentação por
limite de créditos

• Gestão e controlo de custos em tempo real

BENEFICIOS DO NEGÓCIO
• Informação validada e em tempo real
• Redução de custos de manutenção
• Relações mais estreitas com fornecedores e clientes
• Optimização de tomadas de decisão

ORÇAMENTAÇÃO GRÁFICA

Regime de licenciamento

Orçamentação por área de negócio baseada em rotas de produto para qualquer tipo de trabalho baseado em
workﬂows e/ou ﬁchas técnicas // Controlo sentido da ﬁbra // Cálculo automático de clicks // Histórico para

A solução Print & Plan está disponível em dois regimes de licenciamento:

optimização de orçamento e ordens de fabrico para o tipo de produto // Diferentes cenários de imposição //

• Compra da solução deﬁnitiva

Possibilidade de combinar diferentes produtos num único orçamento // Gestão de materiais com possibilidade de simulação com materiais não existentes em stock // Cálculo detalhado de tempos e custos // Simula-

• Aluguer

ção de diversas quantidades // Workﬂow para aprovação de orçamentos // Aplicação de margens e análise
económica do orçamento // Esquema comissional e comissões de terceiros // Margem de vendas //
Tabelas de preços // Elaboração de propostas

Contacte a Clever Print para obter mais informações sobre a nossa solução.

T + 351 223 271 869

PRODUÇÃO
Elaboração automática de ordens de produção // Cálculo de necessidades de materiais // Gestão de subcontratos // Gestão e controlo de produção em tempo real // Recolha de dados integrada na produção baseada
em sensores com tecnologia Wiﬁ // Gestão e controlo de quantidades produzidas // Gestão e controlo de
entregas parciais // Mapas de produção

PLANEAMENTO DE PRODUÇÃO
Programação de orçamento e ordens de fabrico // Planeamento de operações ou actividades em Gantt //
Indexação em tempo real dos tempos de produção // Análise de cargas e disponibilidade por recurso e
máquina // Visualização em diagrama Gantt // Identiﬁcação do estado das operações através de cores //
Identiﬁcação do estado das operações através de cores // Planeamento multi-utilizador // Integração com
produção em tempo real // Mapas de apoio ao planeamento // Funcionalidade Drag and Drop // Split de
operações

Scripts de Base de Dados para integração com sistemas externos como PRIMAVERA/PHC ou SAP
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