“Há mais de 30 anos atuando no mercado de móveis residenciais
especiais, a Scholl Móveis cresceu e nos vimos obrigados a buscar
nas novas tecnologias para continuar a oferecer aos nossos
clientes um produto de alta qualidade, com baixo prazo de entrega
e para isso precisávamos de maior velocidade de produção. Através
da integração TopSolid e ARDIS, enviamos automaticamente todos
os dados das peças a serem produzidas, e o ARDIS usa essas
informações para agrupar e sequenciar a produção da maneira
mais eficaz. Além disso, com o ARDIS o volume de retalhos reduziu
de maneira considerável, o que nos permite agora gerenciá-los.”

Reinaldo Scholl
Diretor

O OTIMIZADOR DE PRODUÇÃO Nº1 DO MERCADO

A mais completa
e integrada solução de
GESTÃO DA PRODUÇÃO
para indústria moveleira.

www.schollmoveis.com.br

“O Grupo Herval tem uma grande variedade de produtos como
estofados, moveis de madeira, planejados e hotelaria. Antes de
adotar o TopSolid e o ARDIS fazíamos os desenhos em 2D
apenas na imaginação de cada projetista, e essa realidade
gerava perdas de matéria-prima, tempo e produtividade. A
empresa passou então a buscar uma solução de software mais
eficiente, foi quando conhecemos o TopSolid’Wood, TopSolid
WoodCam e o Ardis. A equipe da TopSolid Brasil trouxe grande
valor agregado para o Grupo Herval, pois eles entenderam
nossas necessidades e nos ofereceram uma solução completa
que nos permitiu integrar tudo em um único software com
grandes ganhos de eficiência.”

www.herval.com.br

Thiago Maróstica
Diretor Administrativo

www.djmoveis.ind.br

Yasmim Oliveira
Gerente PCP

“A empresa Marel S/A, conhecida pelo alto padrão de seus móveis
planejados está há 51 anos no mercado e tem como objetivo
desenvolver produtos alinhados com as tendências mundiais de
design e decoração. Oferecemos aos nossos clientes muitas opções
de cores e padrões e com a implantação do ARDIS conseguimos
gerar planos de corte mais otimizados tendo um melhor
aproveitamento das chapas e assim reduzindo a quantidade de
retalhos. Ainda, para os retalhos gerados, implantamos uma gestão
online com endereçamento e gestão à vista. Melhorar processos
também é uma premissa da organização e conseguimos com o
ARDIS otimizar e automatizar as rotinas de planejamento e controle
do corte. Estamos apostando na ARDIS como parceira para
aumentar a produtividade e integrar processos.”

Paulo Scheuer
Diretor Industrial

O ARDIS é a melhor ferramenta para otimizar seu fluxo produtivo, desde a pequena
marcenaria até uma grande indústria de móveis. Com ele podemos associar os custos de
cada etapa do processo e o ARDIS busca o melhor sequenciamento e agrupamento das
suas peças nos layouts. Além disso é possível gerar arquivos de usinagem, gerenciar seus
estoques e acompanhar a produção. Tudo em um sistema completo.

SOLUÇÃO INTEGRADA ARDIS

“Fundada em 1986, a Ornare é uma empresa brasileira, que
investe no design e na criação de móveis de alta tecnologia. Mais
do que móveis, os produtos da Ornare são únicos e sofisticados e
têm por finalidade garantir a qualidade de vida de seus clientes. A
Ornare oferece soluções variadas, sempre preservando o estilo e
a individualidade do cliente. Para manter essa qualidade a Ornare
adquiriu o software Ardis e após o uso do mesmo vimos a
excelência da ferramenta, que auxiliou a Ornare na melhoria
contínua dos seus processos.Com este software a equipe do
PPCP passou a ser menos operacional e mais estratégica.
Reduzimos perdas de materiais e aumentamos nitidamente o
controle dos processos de produção.”

www.ornare.com.br

No ambiente de produção ideal, devemos estabelecer um equilíbrio entre um bom
aproveitamento de matéria-prima e um fluxo produtivo que nos garanta agilidade na
separação das peças e projetos, além de uma organização dos processos realizados.

Por isso o ARDIS é diferente dos otimizadores convencionais do mercado. Ele não é apenas
um otimizador de corte, mas um sistema completo que leva em consideração todas as
variáveis produtivas para entregar o melhor resultado, não apenas para o corte mas para
toda a indústria.

Emanuel Henzel
Coordenador CAD/CAM

“A DJ Moveis tem como regra fornecer aos seus clientes produtos
de alta qualidade e com um elevado grau de inovação. E nesse
sentido que o TopSolid e o Ardis vieram a somar a favor desta
estratégia da empresa. A DJ Moveis utiliza o TopSolid há 6 anos e
hoje 100% dos projetos da empresa são desenvolvidos dentro do
software. Com isso a DJ elevou a qualidade e precisão dos
projetos desenvolvidos, reduziu em menos da metade o tempo de
elaboração de novos produtos e automatizou o processo de criação.”

Para você, o que é uma otimização de corte de chapas? Quando nos deparamos com essa
questão, logo pensamos em como consumir o mínimo possível de material para fazer o
máximo possível de peças. Todavia, essa concepção acaba sendo muito simplista se
levarmos em consideração todos os custos de produção de uma peça.

As soluções ARDIS são ferramentas desenvolvidas pela software house belga
especialista há mais de 30 anos em softwares de otimização de produção para a
indústria. Juntamente com a universidade de Ghent, a ARDIS desenvolveu soluções
altamente flexíveis e universais para atender a demanda produtiva de otimização de
corte e produção, planejamento produtivo, gestão de chapas, sobras e insumos,
controle de máquinas manuais, automáticas e CNC e armazéns automáticos.

ARDIS TRADE
Solução B2B personalizada e
totalmente web para solicitação
de cortes e serviços.

A TopSolid Brasil oferece através do ARDIS um sistema flexível e customizável. O
complemento perfeito para suas soluções TopSolid’Wood e o sistema ERP da sua
companhia. Com um corpo técnico altamente capacitado para garantir que sua
empresa possa tirar o melhor proveito dessa solução que já é a número 1 em
otimização na Europa.

ARDIS STOCK
Ferramenta para
gerir os processos
de armazenamento
e controle de
chapas, peças e
retalhos nos
estoques, sem
burocracia ou
erros.

Toda a solução ARDIS pode também ser diretamente integrada com Excel, sistemas
ERP, e soluções CAD 3D.

Solução
integrada
ARDIS

ARDIS CNC
Gerar programas para centros
de furação, centros de usinagem
e nesting rápido e fácil.

www.topsolid7.com.br
www.marel.com.br

TopSolidBrasil
(11) 5084-0048

@TopSolid

blog.topsolid.com
TopSolid7 Brasil

vendas@topsolid7.com.br

Há mais de 30 anos
praticando indústria 4.0.

ARDIS OPTIMIZER
A base da solução ARDIS possui 4
versões para atender desde a
marcenaria à grande industria moveleira.

ARDIS ABR
Apontamento de
peças
descomplicado
para integrar com
seu ARDIS
PERFORM e
sistemas ERP.

ARDIS PERFORM
Aplicação web para analisar e
acompanhar a produção e fazer a
gestão de processos simultaneamente.

Cada vez mais as empresas buscam um equilíbrio entre o aproveitamento de
matéria prima e um bom fluxo produtivo no chão de fábrica. Com o ARDIS
podemos balancear esses dois fatores de acordo com as necessidades de cada
negócio, integrando com máquinas e sistemas ERP de maneira fácil para sua
Indústria 4.0.

OTIMIZAÇÃO

O ARDIS Optimizer é a mais versátil e completa tecnologia para otimização de
corte e produção do mercado. Com ele, as tarefas diárias podem ser convertidas
em rotinas programáveis que evitam erros e automatizam o seu PCP. O ARDIS
vem em 4 versões de acordo com o tamanho dos seus projetos e é totalmente
modulado, o que significa que você só paga pelas soluções que sua empresa
precisa.

Realizar o planejamento da produção é uma atividade extremamente
importante para uma manufatura eficiente e produtiva. Somente uma
ferramenta que permite englobar as variáveis de todos os setores da
manufatura pode assistir o seu MRP2 de forma efetiva.

PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO

Se você trabalha com
laminados e folhas, o ARDIS
pode fazer a otimização
automática e em conjunto dos
materiais de suporte e
revestimento levando em
consideração as dimensões da
prensa, combinações possíveis
das folhas laminadas,
tamanhos da chapa do material
principal, prensagem individual
e coletiva das peças entre
outras restrições específicas.

GESTÃO DE PRODUÇÃO

Devido às limitações físicas das
coladeiras, muitas peças estreitas
não podem receber bordeamento
individual. Para evitar este problema
o ARDIS possui uma solução
automática que identifica essas
peças e agrupa, criando uma
etiqueta de processo para separação
após o processo da coladeira.

ARDIS CNC

Através de uma interface intuitiva,
conexão com terminais luminosos e
leitores de código de barras,
o ARDIS STOCK é a solução perfeita
para controlar e armazenar a matéria
prima e controlar peças danificadas
no ambiente do chão de fábrica de
empresas de qualquer tamanho. Seu
banco de dados pode ser sincronizado
com armazéns automáticos e outros
sistemas garantindo uma
consistência no seu MRP.

SERVIÇOS

ARDIS TRADE

O ARDIS TRADE é a
solução B2B para os
centros de serviços
poderem receber pedidos
de corte pelos seus
clientes em uma
plataforma totalmente
web. Esses pedidos são
gerenciados, otimizados,
enviados para a produção
e posteriormente
entregue para os clientes.

ARDIS
PERFORM

Agrupamento e
sequenciamento

Para criar o fluxo de produção
ideal e garantir a entrega no
prazo exato, é necessário que
o otimizador respeite certa
ordem. O Ardis lidará com
essa restrição durante a
otimização, o que garante o
equilíbrio perfeito entre o
rendimento e a organização.

ARDIS ABR

Monitorar apontamentos e
controlar chegadas e
expedições de itens é uma
tarefa complexa que muitas
vezes exigem duplicidade de
processos. O ABR é um
sistema inteligente que
utiliza os sinais que já são
gerados nos processos
CNC para essas aplicações,
auxiliando o seu ERP a ser
mais eficaz.

Correspondência perfeita
de figuras

Seu projeto pode exigir que os
veios da madeira fluam
continuamente entre as peças
para garantir uma boa estética.
No ARDIS, você pode vincular as
partes para que elas
permaneçam juntas na
otimização. Esse conjunto pode
ser inclusive cortado como uma
peça para separação posterior.

Para as empresas que vendem serviços de corte, usinagem e bordeamento das
peças, o ARDIS criou uma solução online que pode ser integrada no seu próprio
site. É um sistema particular que permite a certeza que seus dados e de seus
clientes estarão seguros e disponíveis somente para sua empresa.

ARDIS STOCK

Fitamento de borda de peças
pequenas

Essa ferramenta permite criar suas
próprias bibliotecas de peças
paramétricas dentro do ARDIS,
com informações para furações e
usinagens das peças. Essas peças
podem ser incluídas por listas do
seu ERP ou até mesmo
manualmente. Após a otimização, o
ARDIS pode gerar os arquivos ISO
de cada máquina que executará
esses processos.

Manipulação de
laminados

Controlar os estoques de materiais, comunicar com armazéns automáticos,
apontar as peças em cada processo e ainda lidar com os imprevistos da
fabricação? Somente com sistemas inteligentes e integrados que atuam sem
burocracia de maneira intuitiva!

ARDIS PERFORM

Corte de alívio de tensão

Devido aos processos de cura ou de corte da
chapa, tensões podem surgir nas peças no
momento da produção. Essas tensões resultam
em peças empenadas também conhecidas como
"efeito banana". O ARDIS suporta os recursos de
corte aliviadores de tensão em
novas seccionadoras que possuem essa função e
refilos estratégicos para as mais antigas.

Com o ARDIS production
podemos controlar os
tempos de trabalho de cada
máquina ou processo dentro
no fluxo produtivo. Desta
forma, através de gráficos
informativos o PCP consegue
facilmente identificar falhas,
reorganizar e reordenar os
projetos em casos de
imprevistos.
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ARDIS
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PEDIDO

INDÚSTRIA 4.0 DE PONTA A PONTA

Todos os sistemas ARDIS possuem integração nativa e podem ser planejados de
maneira escalonada para sua empresa e gerenciados no ARDIS Platform. Dessa
forma, o processo de implantação fica mais fácil e o ARDIS vai crescendo junto
com você. Você ainda conta com o ARDIS ANALYTICS, uma ferramenta
totalmente online que permite acompanhar os principais dados da sua produção
de onde você estiver. Venha conhecer o plano de ação
que melhor atende ao seu negócio!

