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A SISTRADE - Software Consulting, S.A. é uma empresa internacional especializada no

desenvolvimento de software e na prestação de serviços de consultoria para diferentes setores de

actividade, nomeadamente para a indústria e para os serviços. O principal objetivo da SISTRADE é

oferecer ao mercado as melhores ferramentas de sistemas de informação para apoiar os seus clientes

a melhorar a sua performance em todos os processos críticos do negócio.

Sistrade® MIS|ERP é uma solução parametrizável em que os módulos podem ser adaptados às

necessidades específicas de cada empresa, para que estas possam tirar partido de soluções de gestão

inovadoras, permitindo-lhes não só uma boa gestão interna, mas também uma cada vez maior ligação

a parceiros através do comércio eletrónico e ferramentas de colaboração online.

Todas as soluções Sistrade® têm como base de dados de suporte o SQL Server da Microsoft. Trata-se

de uma base de dados relacional que optimiza os ambientes de TI's, uma vez que proporciona uma

plataforma de análise e de gestão dos dados mais segura e fiável. O SQL Server oferece avanços

fundamentais na tecnologia de repositório de informação para utilizadores cooperativos e permite às

organizações acrescentar valor.

Os módulos de software Sistrade® incorporam de base um motor de geração de relatórios em

perspetivas multidimensionais e ajustadas ao perfil de cada utilizador.

Tecnologia

CONHEÇA A SISTRADE

Mercados

Indústria Têxtil

Indústria de Impressão e Embalagens

Indústria de Impressão de Etiquetas

Indústria de Impressão de Embalagens Flexíveis

Indústria de Security Printing

Indústria Metalomecânica

Indústria de Extrusão de Plástico

Indústria Editorial

Indústria de Cabos

Indústria Alimentar

Setor de Serviços

http://www.sistrade.com/en
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+ 5000 Utilizadores 4 Continentes+ 30 Países

Cloud Based

Relatórios Detalhados SQL ServerIndústria 4.0

Interface Intuitiva Multidispositivo

Flexível e Adaptável + 20 Idiomas Business Intelligence

Pontos-Chave

http://www.sistrade.com/en
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Planeamento
Gráfico Gantt
Alocação Fios

Dashboards
Relatórios Vendas

Relatórios Produção

Vendas
Orçamentos
Encomendas

Gestão de Feiras
Gestão de Certificados

Fichas Técnicas
Máquinas

Construção
Acabamentos

Desenhos

Compras
Matérias Primas
Subcontratações

software solutions | sist rade.com

Sistrade Software para a Indústria Têxtil

A produção de tecidos é uma das mais antigas tecnologias desenvolvidas pelo homem, tem como

objetivo a transformação de fibras em tecidos. Este processo tem várias etapas, desde a transformação

de fibras em fios, de fios em tecidos, por sua vez em peças quer sejam de vestuário como para uso no

lar ou tecidos mais técnicos.

É uma indústria que está em constante evolução, e para acompanhar essa evolução desenvolvemos o

software para Malhas Têxteis do Sistrade® software. Com um interface agradável, e com uma vasta

gama de funcionalidades, este software permite gerir de um modo simples e eficaz todas as questões

relacionadas com a produção e muito mais.

Associado ao módulo Malhas Texteis do Sistrade® software desenvolvemos vários outros módulos

que funcionam com uma interligação direta ao Sistrade® software, com o objetivo de agilizar todos o

processo da organização.

http://www.sistrade.com/en
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O módulo de Gestão de Feiras foi desenvolvido para dar resposta a uma crescente necessidade dos

nossos clientes gerirem todos o processo de feiras, um processo complexo com imensa burocracia,

que implica a gestão de muito papel.

Com o desenvolvimento de uma solução digital, ligada ao ERP Sistrade®, o utilizador dispõe de uma

ferramenta fácil e rápida para gerir todo o processo de identificação das encomendas dos clientes em

ambiente de feira ou visita comercial, evitando toda a burocracia habitual, como atrasos no envios dos

pedidos.

O sistema permite gerar o pedido das amostras de imediato, informando em tempo real o back-office

para o envio da mesma instantaneamente.

Gestão de Feiras

Características Principais

Scanner do cartão de vista com dispositivo móvel
Gestão dos cartazes com código de barras
Leitura de código barras para pedido
Gestão de stocks
Listagens de preços
Envio imediato do pedido por email para o cliente

http://www.sistrade.com/en
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Dados Gerais

Fichas Técnicas

As malhas têxteis tricotadas, são um tipo de malha com uma característica única, podendo ser

produzido com um único fio entrelaçado entre si no mesmo sentido, esse processo é efetuado com

agulhas em teares, dando origem a um tecido com uma textura, porosidade, estabilidade e elasticidade

elevadas.

Podem ser criados vários tipos de malhas, que afetem diretamente as características das mesmas, pela

importância dessas características, a ferramenta das Malhas Têxteis, garante a manutenção dos

parâmetros de construção da malha de uma forma simples e centralizada na Ficha Técnica.

Através de um trabalho em conjunto com os nossos parceiros, determinados um grupo de

características criticas para a construção das malhas, resultando assim a Ficha Técnica.

Essas configurações irão permitir a repetição da malha com as mesmas características de uma forma

simples.

Os parâmetros guardados na ficha técnica são desde, o tipo de malha, o jogo, as polegadas, o

número de agulhas, o peso m2, velocidade, número de voltas, a máquina, o desenho/descarga,

entre outros.

http://www.sistrade.com/en
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Fichas Técnicas

Gestão Máquinas

A gestão das máquinas no sistema permite armazenar a configuração específica da ficha técnica para

cada uma das máquinas possíveis, pode o utilizador alterar no momento da criação da ordem de

produção a máquina selecionada, ou no planeamento e a configuração da máquina selecionada ficará

disponível no cockpit de produção.

A ferramenta permite ao utilizador

importar documentação especifica para

cada equipamento, que seja relevante

para a sua configuração ou

parametrização. Todos os documentos

importados são disponibilizados na

aplicação de Recolha Fabril na produção

para visualização por parte dos

utilizadores.

http://www.sistrade.com/en
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Fichas Técnicas

Construção
A definição das características de construção da malha, é inserida pelo utilizador, fios e enfiamentos,

desenho, configurações de qualidade, acabamento, outras informações.

Para cada um dos pontos, o sistema permite:

O detalhe das quantidades de cada componente
A sequencia de entrada dos fios
O desenho atribuído a cada fio
Os acabamentos e custos para cada malha

Toda esta informação permitira ao utilizador orçamentar o produto num cenário mais real.

http://www.sistrade.com/en
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Processos Acabamento e Expedição

Todo o fluxo de documentos gerados iniciado por um processo de venda é acessível para melhor

controlo. Com elementos gráficos identificativos do tipo de atividade executado, sendo de produção, de

expedição ou outro.

Acabamentos
No modulo têxtil todos os processos podem ser geridos normalmente como um normal processo de

produção, mas de acordo com a necessidade elevada por parte do mercado de gerir estes processos

numa ótica de subcontratação foi desenvolvida uma solução especifica de gestão do mesmo,

controlando todo o processo desde a geração da compra, expedição como receção dos materiais,

como controlo de qualidade.

Confeção
O processo corte e confeção são geridos como uma operação no processo produtivo, sendo possível a

importação dos moldes de corte, das tabelas de tamanhos ou outra documentação relevante à

produção para o sistema, para controlo e centralização da informação disponibilizada aos utilizadores.

http://www.sistrade.com/en
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MRP - Materials Requirement Planning

Através do sistema de planeamento de necessidades de material é possível as empresas alcançarem

níveis elevados de cumprimento de prazos face a um elevado número de encomendas. Esta

ferramenta permite assegurar a disponibilidade de componentes, materiais e produtos, criando de

forma automática ordens de fabrico para a secção da produção. 

Etapas do MRP Sistrade:

Seleção de encomendas 
Análise de materiais necessários 
Cálculo das necessidades de compras, produção e reservas
Cálculo e recálculo de datas e ligação aos prazos de compra e fabrico
Requisição de materiais em gráfico de cargas 3D 

Requisição de materiais Gráfico de cargas 3D

http://www.sistrade.com/en
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Planeamento

O planeamento fino à máquina é efetuado num modelo automático, ágil e simples, com a definição de

regras. O sistema permite a alocação dos lotes de matéria-prima à ordem para o controlo de

rastreabilidade.

A representação gráfica do planeamento auxilia o utilizador a ajustar ou alterar o planeamento

efetuado pelo sistema para melhor resposta. Sendo um gráfico dinâmico, o tempo de produção será

ajustado mediante a informação recebida da máquina, uma pop-up, fornece o estado, com a

informação da ordem, encomenda, tempo de produção, e em falta, o material, data prevista de

conclusão.

Para melhorar iteração com o planeamento o sistema permite:

Divisão de ordens
Fixação de datas de início de produção
Alteração das máquinas para as ordens

http://www.sistrade.com/en


WWW . S I S T R A D E . C OM

Recolha Fabril

A recolha fabril é a solução desenvolvida para o chão de fábrica, para incorporar os dados no ERP

referentes à produção.

Parâmetros que o sistema recolhe: 

Início e fim de ordem
Alocação lotes matérias-primas
Confirmações de operações
Confirmação de eventos
Registos produção
Consumos
Quantidades produzidas e em falta
Históricos
Temperaturas
Velocidades
Tempos de paragem

http://www.sistrade.com/en
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Todos os módulos permitem a apresentação dos indicadores mais relevantes por cada  área, tais

como o total de faturação das vendas, a ocupação de stocks nos armazéns, ordens de fabrico em

produção, totais de débito e crédito na contabilidade, número de funcionários ativos

nos recursos humanos, entre outros.

Orçamentos:

Encomendas:

Faturação:

Orçamentos pedidos, elaborados, aprovados e adjudicados

Tempo de resposta a pedidos de orçamento

Produções (novas vs repetições) e por tipo

Volume de encomendas e aprovações para produção

Aprovações de crédito pendentes

Rentabilidade das vendas

Carteira de encomendas

Encomendas por país

Volume de faturação

Documentos confirmados, previsionais e cancelados

Faturação acumulada

Ranking de vendas (por cliente e por produto)

Vendas por vendedor e por país 

CRM
Vendas
Compras
Stocks
Produção
Manutenção de Equipamentos

Controlo de Qualidade
Tesouraria
Contabilidade
Recursos Humanos
Ativos Fixos

Informação chave 

disponível para:

Esta ferramenta permite aos utilizadores analisar informação importante para a empresa filtrada por:

Semana/mês/trimestre/semestre/ano/ano fiscal e outros períodos

Cliente/vendedor/país

Dashboards

http://www.sistrade.com/en
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Soluções

Gestão Comercial & 
Orçamentação

Orçamentação

Encomendas de clientes

Expedição

Faturação

CRM

Stocks & 
Gestão de Compras

Planeamento

Recolha de dados

Custeio industrial

Gestão de ordens de fabrico

MRP

Compras

Gestão de stocks

Gestão de fornecedores

WMS

Gestão da Produção Administrativo & Financeiro

Contabilidade

Tesouraria

Imobilizado

Recursos Humanos

Portal do Colaborador

Mobile Warehouse 

Manutenção de Equipamentos

Controlo da Qualidade

Ecoeficiência

Gestão de Energia

Gestão de I&D

 

Outras funcionalidades

Business Intelligence

Dashboards

Gerador de Relatórios

Web2Print

Balanced Scorecard

Sistrade Software - MIS | ERP

http://www.sistrade.com/en


O Sistrade® Software é utilizado por mais de 5000 utilizadores em mais de 30 países e 4 continentes. 
Conheça alguns dos nossos clientes da Indústria Textil:
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Cordex Companhia Industrial Textil S.A.
Portugal
A CORDEX tem uma história
de 50 anos, desde a
produção de fios de
enfardar aos fios agrícolas
em sisal e sintéticos, até à
rede e filme agrícola de
hoje.

Sidónios
Portugal
A Sidónios Malhas é uma empresa de
referência a nível nacional no que toca a
malhas em teares circulares.

Idepa
Portugal
Fundada em 1965, a IDEPA acumulou
experiência familiar ao longo de três
gerações e especializou-se na fabricação de
etiquetas tecidas e não tecidas.

Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A.
Portugal
A Cotesi é uma das pioneiras na Europa
na produção de fios, cordas, redes e
cabos de matérias-primas sintéticas e
naturais. Hoje, a Cotesi é o melhor
produtor mundial de fio agrícola.

Utilizadores Sistrade

http://www.sistrade.com/en
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Porto - Sede
Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

+351 226 153 600
inov@sistrade.com

Madrid
Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - Spagna
madrid@sistrade.com

Istanbul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel. Plaza, 10/C
Kat:6 Fulya 34349 Besiktas - Turchia
istanbul@sistrade.com

Ljubljana
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Liubliana - Slovenia
ljubljana@sistrade.com

Varsavia
Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsavia - Polonia
warsaw@sistrade.com

Paris
39 rue du Mûrier (BP 125) 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire - France
paris@sistrade.com

http://www.sistrade.com/en

