
A realidade que se vive na Indústria Têxtil e do Vestuário estimula a utilização de soluções avançadas de gestão que garantem uma 
visão empresarial única e asseguram uma comunicação fluída com as várias organizações que interagem diariamente com a Confeção, 

nomeadamente, Clientes, Fornecedores, Agentes Têxteis, Retalho, Elementos da Empresa no exterior, etc.

Ter um parceiro tecnológico capaz de oferecer soluções avançadas de gestão, tendo em atenção as necessidades específicas do setor é 
um fator chave do sucesso empresarial. Ciente deste fato, a F3M disponibiliza uma diversificada gama de soluções para a ITV, onde o 

software WINGPR (apresentado no esquema abaixo) surge como núcleo central da oferta.

SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA PARA CONFEÇÕES

WINGPR
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Através do custeio de encomendas é obtida uma análise rigorosa dos 

desvios financeiros de encomenda, total de custos vs receitas e 

margem real.

CUSTEIO DE ENCOMENDAS

CUSTEIO DE ENCOMENDAS
Toda a relação comercial com o cliente com vista à definição de produto e 
efetivação da encomenda é assegurada pelo WinGPR.

Fichas Técnicas e de Custo: Especificação técnica de um modelo, 
complementada com o tratamento de custos e apuramento de um preço 
de venda do modelo.

Orçamentos: Definição simples, rápida e completa do preço de um modelo 
para um cliente específico suportada pela Ficha Técnica e de Custo.

Encomenda: Poderosa ferramenta de gestão uma vez que reúne toda a 
informação necessária ao processo produtivo.

Definição do preço de venda único do modelo por cor, por tamanho ou por 
cor e tamanho.

Definição do formato da encomenda, de totais ou de sortimentos, com a 
possibilidade de distribuição por países.

Cópia inteligente a partir de uma ficha técnica, de um orçamento ou de 
uma outra encomenda.

Existência de três matrizes resultantes da % de folga de cliente e % de 
folga de produção.

Definição de consumos de matérias-primas.

Especificação de tempos e custos de operações.

Definição de serviços a subcontratar (tinturaria, acabamento, 
estampagem, bordados, etc.).

Sequenciação de atividades, normas de embalagem, galeria 
de imagens, etc.

Consumos de matérias-primas
Tempos de operação
Serviços subcontratados
Custos indiretos
Comissões
Margens financeiras
Fórmulas de imputação de custos
Galeria de imagens

A subcontratação suporta a gestão exaustiva de todo o processo de 
prestação de serviços por empresas de confeção, nomeadamente 
tinturaria, acabamento, corte, confeção, bordados, estampados, lavagem, 
embalagem, vertical, corte e confeção, entre outros. Inclui ainda a 
componente de Controlo de Qualidade.

Considerando a tipologia da ITV nacional, o módulo de subcontratação é 
de importância estratégica para as confeções portuguesas permitindo o 
controlo de todo o processo de produção.

Subcontratação de serviços à peça ou ao componente

Qualificação de matérias-primas

Índices de qualidade por fornecedor

SUBCONTRATAÇÃO

O WinGPR disponibiliza um conjunto de funcionalidades que asseguram a 

gestão da informação relativa à entrega do produto ao cliente e respetivo 

tratamento financeiro dos documentos.

Emissão de Packing List e Rótulos

Controlo Financeiro de Compras e Vendas

Análises Financeiras

EXPEDIÇÃO E FINANCEIRO

Compras suportadas pelo processo produtivo

Informação de Gestão

Ligação à Contabilidade Geral e Centros de Custos e apoio à 

Contabilidade Analítica

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

O WinGPR é suportado por uma codificação de artigos estruturada, por 

Grupo, Família e Sub-Família, e implementa os conceitos de gestão de 

stocks com inventário permanente por conjunto de características do artigo.

A Galeria de Imagens é extremamente versátil e fácil de manusear. O 

utilizador pode associar uma imagem ou conjunto de imagens a um Artigo.

A Matriz de Cores e Tamanhos acumula as características do artigo, tendo 

indicadores relativos a Ultimo Preço de Compra, Custo Médio, Quantidade 

em Stock, entre outros. É possível definir até dez preços de venda para 

definição de condições comerciais com os clientes.

Matriz de cores e tamanhos

Tabela de medidas

Componentes do modelo

Galeria de imagens 

Classificação (Qualidade)

Marca

Conjuntos e Packs

Código estatístico

Descrições por cliente (multi-idioma)

ARTIGOS

Através das guias são dadas as ordens para o corte, com indicação das 
matérias-primas a serem cortadas e respetivos consumos previstos.
 
Todo o processo é controlado no sentido de se obter o tracking dinâmico 
do percurso da encomenda.

Corte à peça ou ao componente
Controlo diário de corte de uma encomenda
Análise de desvios de consumo previsto vs real
Imputação de custos de mão de obra e de matérias primas à 
encomenda
Controlo de Produção
Controlo do Stock em curso de fabrico
Controlo dos estados de encomenda
Controlo da qualidade das peças
Índices de qualidade e dados estatísticos do número/valor de peças 
com defeito

PRODUÇÃO E CONTROLO DE 
EXECUÇÃO DE ENCOMENDAS


