
100% dedicado ao setor das Tecelagens de Malha (Teares Circulares)
Resulta da experiência da F3M de mais de duas décadas no fornecimento de soluções para este setor.

Controlo de 

WINGPT
SOFTWARE DE GESTÃO DE

TECELAGENS DE MALHA



F3M Information Systems, S.A. | Head Office (+351) 253 250 300  .  Lisbon Branch (+351) 213 636 271 .  Email: contacto@f3m.pt  .  www.f3m.pt  | PORTUGAL . ANGOLA . MOÇAMBIQUE

JAN’18

Ficha de Artigo: define toda a informação necessária ao tratamento de Fios, Malhas Cruas, Malhas 
Acabadas e Acessórios.

Ficha Técnica: representa uma entidade base do WINGPT, contemplando a especificação dos fios
(e respetiva incorporação) para conduzir à produção de malha. Incorpora também a componente de 

custos diretos e indiretos, associados a uma determinada malha.

É disponibilizada a Gestão de Amostras, com seguimento nas Fichas Técnicas.

Na Gestão de Stocks dos Artigos, é tratado o Lote do Fio e realizado o inventário permanente.

ARTIGOS

A gestão da relação da empresa com os seus clientes é assegurada pelo Módulo Vendas que, integrado com as componentes de Gestão de Stocks e 
Produção, inclui Encomendas de Clientes, Documentos de Transporte (Guias de Remessa e Guias de Transporte), Documentos Financeiros (Vendas a 
Dinheiro, Faturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.).

Contempla a geração periódica (semanal, quinzenal, mensal) de faturas de venda a partir de documentos de transporte, situação essencial nas
Tecelagens de Malha.

COMERCIAL

Módulo completo de compras integrado com as componentes de gestão de Stocks 
e Produção. Contempla as Requisições a Fornecedores, os Documentos de 
Transporte (Guias de Remessa e Guias de Transporte), os Documentos Financeiros 
(Vendas a Dinheiro, Faturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.).

Gestão de Subcontratos com unidades externas: essencial para a tipologia de 
produção de um grande número de empresas nacionais. Estes subcontratos dão 
suporte à aquisição de serviços de tecelagem, tingimento ou acabamento das 
malhas.

COMPRAS

A produção das Malhas é gerida com base nas Ordens de Produção (OP) registadas a partir de encomendas externas. Toda a informação associada à 
produção é disponibilizada de forma a otimizar a gestão da produção e controlar as entregas aos clientes.

Planeamento de produção
Controlo de alocações de teares (ocupações)
Planeamento das necessidades de fios
Reservas de stock
Emissão de documentos para maquinistas e controlo de alocações de teares (ocupações)
Consumos de Produção/Retornos com tratamento de lote do fio
Recolhas de Produção (rolos/Kg de malha) com leitura digital de código de barras e ligação a balanças para leitura do peso
Tratamento de Paragens associadas a Ordens de Produção/Máquinas
Análises de Produção/Rendimento por Turno, Máquina, Família/Sub-Família, Artigo, Funcionário, Turno/Máquina, Mapa/Turno ou Mapa/Máquina

O tratamento de Lab Dips permite controlar os testes de cor, pedidos à tinturaria para um dado artigo (malha ou fio), bem como gerir os respetivos 
pedidos, estados (aberto, em aprovação, aprovado, rejeitado e não aprovado) e consequentes Fichas de Aprovação.

No Controlo de Qualidade é possível registar os resultados da revista efetuada à malha e os testes de laboratório relativamente a defeitos da malha 
acabada, caso existam.

PRODUÇÃO

O WINGPT disponibiliza um conjunto de funcionalidades que 
asseguram a gestão da informação relativa à entrega do produto 
ao cliente e respetivo tratamento financeiro dos documentos.

Gestão de Contas Correntes de Clientes e Fornecedores
Gestão de Bancos e Letras
Análises Financeiras de Vendas e Compras
Indicadores Financeiros de Gestão

EXPEDIÇÃO E FINANCEIRO
Rankings de Vendas e Compras
Análises detalhadas de Margens de 
Encomendas (Custos e Proveitos)
Integração com aplicações de Contabilidade 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS 


