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DESCRITIVO DETALHADO DA SOLUÇÃO PROPOSTA COM TOPSOLID'ERP
1 Ambiente TopSolid’Erp
Tablete (web/Cloud)

TopSolid’ERP
Consultas Web

VPN
Rede Local

Smartphone (web/Cloud)

Cloud

TopSolid’Erp é um pacote de gestão industrial destinado a todas as empresas onde o GPAC (gestor
de produção), a centralização dos dados e a rastreabilidade são elementos essenciais.
Baseado em um tecnologia de primeira geração, TopSolid'ERP oferece um conceito inovador sobre
os planos de ergonomia e funcionalidade.
•

Oracle®: Base de dados embarcada, poderoso, modificável com garantia de estabilidade e
sustentabilidade

•

Aberto para tomada de decisão: ODBC Oracle em toda a base de dados

•

Crystal Reports® : Impressão de documentos, gráficos estatísticos e indicadores
personalizáveis.

•

Visualizadores integrados para os arquivos anexados: Excel, Word, PDF, BMP, GIF, TIFF, CAD
TopSolid’Design, etc.

•

Desenvolvimento: DOTNET (.Net): performance, portabilidade

•

Arquitetura de Informática
Servidor de dados: Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, válido para arquiteturas
virtualizadas
Estações Cliente: Windows 7 Pro, Windows 8 Pro
Estações Thin Client: VMWARE, TSE ou Citrix/Metaframe
Microsoft Office 2007 mini
Módulos Web: IIS7 / ASP.NET V2 (para os módulos web BackOffice, iTime, iProd, iStock)
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2 Ergonomia
Cadastro produtivo em modo tabela
Aprendizagem rápida para facilitar a implantação
Personalização dos menus
Personalização das telas de consulta
Navegação intuitiva graças aos menus contextuais
Exibição multi-janelas
Atalhos para os favoritos e documentos recentes
Criação de atividades nos fluxos empurrado e
puxado
Consultas personalizadas e específicas:

Ambiente de trabalho: TopSolid'ERP foi projetado para
permitir uma maior fluidez das ações e acesso rápidos às
informações

Em complemento aos filtros dinâmicos, cada tela de
consulta dispõe de vários filtros predefinidos permitindo a
cada usuário ou grupo de usuários exibir os dados
conforme suas necessidades em forma e conteúdo. A
configuração é feita simplesmente com o « TopQuery » o
gerador de consultas integrado ao TopSolid'ERP.

Gracas ao TopQuery que permite
predefinir as exibições desejadas , cada
usuário dispõe dos dados desejados da
forma e conteúdo em um só click
Não procure informação, leve-a ao usuário:

Para cada usuário, TopSolid'ERP
permite colocar na área de trabalho
inicial exibindo as informações
pertinentes ligadas a sua função.
A área de trabalho inicial indica, em
tempo real as notificações de tarefas
a realizar e o acompanhamento de
seus objetivos.
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Navegação pelos menus contextuais:
Os menus contextuais são adaptados para navegar
diretamente de um módulo a outro sem passar
obrigatoriamente pelos menus.
De acordo com o campo onde o ponteiro do mouse
estiver posicionado, o menu contextual lista as
diferentes possibilidades de tratamentos ou consultas
(por exemplo, consulta de Orçamento, OF, FE ou
Fatura a partir de um pedido de venda)

A procura dos usos dos artigos:
A procura dos usos dos artigos serve para mostrar onde um artigo é utilizado dentro do sistema e
pode ser feita em todos ou parte do conjunto de fluxos (orçamentos, pedidos, compras, produção,
entregas, faturamento, dados técnicos, ...)
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3 Gestão dos workflows
TopSolid'ERP oferece a possibilidade de modelar os fluxos de validação próprios aos seus
processos de fabricação, vendas, compras, etc.
A utilização do workflow possibilita:
-

Trabalhar em fluxo empurrado: as tarefas a realizar e as informações são empurradas ao
usuário que não necessita procurá-las
Para estruturar os processos de validação ou de bloqueio dos fluxos sensíveis tais como
a validação de pedidos de vendas e compras, a revisão de contratos,...

TopSolid'ERP permite modelar os workflows por restrições, condições e validadores.

Os workflows funcionam em conjunto com as ações do
TopSolid'ERP. Os alertas do workflow são exibidos ao
usuário e possuem a aparência de uma janela de alerta
do Windows.

TopSolid'ERP coloca a disposição uma tabela de consulta do avanço do tratamentos dos
workflows.
Esta informação pode igualmente ser enviada aos colaboradores via e-mail. O servidor Oracle se
encarrega de espalhar as informações através do Outlook.

MISSLER SOFTWARE Brasil
Rua Dr Diogo de Faria, 1087
conjuntos 107 à 110
Cep 04037-000 - Vila Clementino
São Paulo -SP-Brasil

Contato
Tel / Fax : +55 (11)5084-0048

7/21

4 Uma solução Multi-empresa centralizada « mono-base »
(ref :TopSolid’Erp/Multisoc)

A base é estruturada para respeitar os fluxos de informações e adequações com as orientações
definidas pelo plano organizacional.
Descritivo:
Centralizar uma base de dados única o conjunto
das informações de gestão das diferentes empresas
que fazem parte de um mesmo grupo ou de uma
mesma sociedade.
Ter a possibilidade de gerenciar, sob medida cada empresa (ou site, ou centro de lucro) de forma
autônoma tendo a capacidade de partilhar certas informações se necessário.
Exemplo: partilhar os cadastros de clientes, porém com a visualização independente da carteira de
pedidos de cada empresa e visualização global de todos os pedidos no nível gerencial de
consolidação.
Área de aplicação:
Facilidade de exploração dos dados para gerar os indicadores e estatísticas consolidadas.
No caso de troca de serviços entre as empresas de um mesmo grupo, dispor das informações
ligadas ao acompanhamento dos serviços subcontratados.
A configuração multi-empresas é feita em todos os módulos do TopSolid'ERP.
Os dados: Conta analítica, Artigos, Estoques, Processos, Nomenclaturas, Recursos
planejáveis, Funcionários, Fornecedores, Clientes, Orçamentos, Pedidos, Compras, Ordens
de fabricação, Planos de carga, FE / Expedições, Faturamento, Qualidade, Acompanhamento
de produção, Acompanhamento de compras, Acompanhamento de vendas,...
Os atributos dos dados
Comuns: Cadastro / Consulta ou somente consulta
Visíveis: acessíveis nas consultas mas não modificáveis.
Transferências: dados transferidos entre as empresas
Vantagens de dispor de um única base de dados mesmo que os dados de cada empresa sejam
completamente separados:
A vantagem desta configuração reside principalmente nos ganhos obtidos diariamente na
exploração dos dados a consolidar. Para consultar e / consolidar as informações, basta acessar
uma única tabela de dados.
Por exemplo, para consolidar os pedidos de todas as empresas, basta acessar uma única tabela
onde se encontram todos os pedidos.
Uma solução evolutiva uma vez que é possível alterar a configuração no compartilhamento de
informações a qualquer momento.
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5 Gestão da vendas
Cadastro de clientes e contatos
Orçamentos, cálculo técnicos, lembretes, gestão de versões, histórico
Pedidos com gestão de datas reajustadas
Acompanhamento de budget por projeto
Gestão das contas, das entregas e
faturamentos parciais
Catálogos de vendas com gestão das
datas de validade do catálogo
Avisos de embarque, FE, Faturamento
Controle dos
financeiros

limites

&

Encargos

Cálculo dos preços de custo
Planos contábeis, multi-moedas
Programação de entrega via EDI

Orçamentos em modo de gestão de projeto: TopSolid'ERP permite
estabelecer por centros de custos e lhe assegura um acompanhamento
dos budgets precisos em cada projeto

Pontos fortes da integração:
O modelamento dos pedidos conforme as exigências dos clientes (pedidos em
aberto, planos de abastecimento)
Planejamento dos orçamentos, pedidos, artigos,... para visualizar os prazos e dominar
o supply-chain
Levar em conta os dados técnicos nas cotações.
Ajuda na configuração dos produtos
Acompanhamento preciso e rastreabilidade das relações comerciais com os clientes.
Acesso direto aos contatos « cartões de visita », por exportação do Outlook total ou
filtrados
Gestão das ações, compromissos, chamadas, acompanhamento de lembretes e
avisos.
Rastreabilidade dos e-mails e das ações
Ligações dos documentos de trabalho com visualizador integrado
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6 Ligação Contábil (ref TopSolid’Erp/Cpta)
Missler Software pode oferecer uma solução diretamente operacional com a contabilidade local
A ligação padrão do TopSolid'ERP permite exportar os diários de vendas e compras (faturas e
condições de pagamento, Notas de Crédito) para o software de contabilidade local ou nos clientes.
A configuração da ligação é realizada pela equipe de suporte Missler Software.
Se o formato de troca da solução contábil permitir, é igualmente possível exportar os terceiros. O
mesmo para os elementos analíticos no caso das atribuições dos eixos e seções analíticas
implantados com TopSolid'ERP.
A possibilidade de trocar de maneira bidirecional (Contabilidade de clientes por exemplo) é
igualmente possível.
A colocação em prática de uma ligação mono ou bidirecional necessita de um análise precisa das
necessidades para validar a prestação do serviço necessária na configuração e uso

•
•
•
•

Faturas de vendas
Faturas de compras
Terceiros
Tiers

Conversor de importação:
• Contabilidade do cliente
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7 EDI (ref TopSolid’Erp/EDI)
O módulo EDI oferece a possibilidade de trocar mensagem com os contratantes.
Tratamento integrado ao TopSolid'ERP:
Ele permite tratar diferentes seguimentos de
mensagens de entrada (previsões, projeções, pedidos
firmes, chamadas de entrega) e / ou saída (avisos de
embarque, Faturas) e propõe um formato neutro
(arquivo Pivô) de troca de dados
Em adição, os tradutores e as plataformas EDI são
fornecidos pela empresa de serviços especializados em
comunicação EDI e validadas pelos contratantes.
EDI: TopSolid'ERP lhe permite colocar em prática as trocas
de informações com os clientes e fornecedores
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8 Gestão de compras
Abastecimento e subcontratados
Cadastro
de
subcontratados

fornecedores

e

Criação de cestos por «picking»
Reagrupamento e sugestão de ordens de
compras
Recebimento das FE'S e faturas, gestão das
devoluções
Catálogos de preços de compras, e de
serviços
Multi-moedas
Propostas, histórico das cotações

Gestão dos abastecimentos: cálculo e programação das
necessidades adequadas as regras de abastecimento e cotações
em fornecedores

Gestão das Cotações de preço
As cotações podem ser emitidas na criação de um orçamento de venda.
As respostas são arquivadas para consultas ou comparações posteriores
A gestão das tarifas integrada aos períodos de validade TopSolid'ERP lhe avisa se as tarifas
não estão válidas

Acompanhamento preciso e reastreabilidade comercial dos fornecedores e subcontratados
Acesso direto aos contatos « cartões de visita », por exportação do Outlook total ou
filtrados
Gestão das ações, compromissos, chamadas, acompanhamento de lembretes e
avisos.
Rastreabilidade dos e-mails e das ações
Ligações dos documentos de trabalho com visualizador integrado
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9 Gestão dos Estoques
Gestão de estoque, armazém, compartimento, multi-depósitos, consignação, SAT
Gestão por FIFO, LIFO, FEFO, serialização, lotes.
Unidade de volume e valorização, matriz de conversões
Custos de armazenamento
Visualização dos estoque por depósito,
por número de série ou lote.
Prazo de reabastecimento em tempos
médios de obtenção (ciclos)
Movimentos de entrada e saída
Transferência entre depósitos.
Cadastro de acertos de inventário
Histórico dos movimentos
Gestão
purgas

dos

limites,

reabastecimento,

Produção em curso e gestão dos estoques: com o TopSolid'ERP os
valores de da produção em curso e de seus estoque, estão
disponíveis a todo instante.

As expedições, ajuda na embalagem
Embalagem ligada diretamente ao conteúdo e artigos a embalar (codificação norma EAN)
Gestão das embalagens e condições de transporte
Gestão das unidades de embalagem e manutenção (UE e UM), das normas de paletização
Preparação das entregas, ajuda na escolha das transportadoras
Codificação das embalagens e gestão das etiquetas
Cadastro dos movimentos de E / S do estoque nos pontos de apontamentos de fábrica
iStock funciona sobre um servidor IIS7 e é acessível pelo
Internet Explorer em intranet e extranet.
iStock permite cadastrar e validar, pelo teclado ou por leitor de
código de barras, os movimentos de entrada e saída dos
estoque
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10 Dados Técnicos, Gestão de Projeto, Gestão de Produção,
Programação e Planejamento
10.1 Os dados técnicos operacionais para o domínio perfeito da produção
Cadastro de artigos, matérias, ferramentas, utilização, criação de escolhas opcionais e
alternativos
Processos, tipos de processos, versões cadastro de processos multi-recursos
(operador - máquina - ferramenta)
Desenhos e revisões
Nomenclaturas, versões, simulação das
necessidades
Recuperação
automática
das
nomenclaturas do TopSolid'Design ou
outro CAD sobre estudo (via CSV)
Capabilidades, normas de matérias e
componentes
Datas de validade
coeficientes de vida útil

de

matérias,

Leva em conta o sentido das fibras ou
laminação das matérias

Ordem de fabricação e planejamento: geração automática das
nomenclaturas de OF e programação otimizada da produção e dos
abastecimentos

Ligação com documentos com visualizadores integrados
Reagrupamento e sugestão de OF.
Carga / capacidade, planejamento, programação integrada
Acompanhamento de produção e reprogramação em tempo real
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10.2 Planejamento com Gantt das tarefas dos projetos

As principais funções da gestão e planejamento de projetos:
Modelamento dos projetos
Interações entre os projetos, os orçamentos, os
pedidos / OF'S.
Planejamento e programação dos projetos
(interações das tarefas com o planejamento das
OF'S)
Apontamento das atividades dos projetos
Acompanhamento e análises dos projetos
apresentação das informações das produções
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10.3 O módulo de programação integrado
O módulo de planejamento e programação, desenvolvido pela Missler Software, é totalmente
integrado ao TopSolid'ERP.
Sua ergonomia e interatividade trazem benefícios essenciais para tomar as decisões corretas em
termos de custos e prazos.
Visualização por departamento
Algoritmos de propagação por restrições (abastecimento, posicionamento das
operações com o mouse,...) cálculos otimizados em tempo recorde.
Planejamento multi-recursos (operador- máquina- ferramentas)
Posicionamento interativo (com o mouse) das operações com cálculo de reprogramação
Modificação dos calendários
Recálculo em função dos apontamentos das atividades e dos prazos de
abastecimentos
Alternativa em subcontratados
Simulações ao mais cedo e / ou ao mais tarde em :
Capacidade infinita indica uma acumulo de carga
Capacidade finita indica a carga lisa otimizada mas que não mostra o contraste.
Capacidade finita forçada programa em capacidade finita e posiciona em capacidade
infinita as operações em conflito

A capacidade infinita indica um
acumulo de carga « théorique »
mas sem os gargalos realistas
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10.4 Cadastro dos tempos de presença e produção (ref TopSolid’Erp/iTime)
iTime funciona sobre um servidor IIS7 e é acessível pelo Internet
Explorer em intranet e extranet
O apontamento das atividades é feito em thin clients que podem ser
equipados com leitores de códigos de barras.

iTime também pode funcionar em thin clients com touch screen
adaptadas ao ambiente. O equipamento escolhido pelo cliente deve
ser antes validado pelo serviço técnico da Missler Software)
iTime permite:
O apontamento dos tempos de presença
O apontamento dos tempos de produção, os alternativos
O cadastro das quantidade produzidas, boas, refugadas, ...
O apontamento de várias OF'S abertas simultaneamente
O apontamento em tempo passado ou Start / Stop
O acesso aos dados técnicos ligados a operação
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10.5 O gerenciador de fábrica (ref TopSolid’Erp/iProd)
TopSolid'ERP / iProd é um módulo complementar ao apontamento de atividades iTime:
Organizar a produção nos postos de trabalho
Acompanhar o andamento das operações
Informações do progresso da fábrica
Fornece a todos os envolvidos as informações relativas:
Ao produto
Ao recurso
Ao operador
As ferramentas
As matérias
A qualidade
A rastreabilidade
A manutenção
A programação

As principais funções do TopSolid'ERP iProd
Distribuição das tarefas de produção nos postos
Apresentação das informações da produção
Coleta e aquisição dos apontamentos das atividades
(integrado com o iTime)
Controles de produção
Interação com o planejamento e programação afim
de atualizar em tempo real as reprogramações em
função dos apontamentos.
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11 CBN, MRPII avançado
TopSolid'ERP permite misturar diferentes modos de gestão em função dos tipos de pedido
A gestão contra pedido (pedidos unitários)
A gestão dos pedidos abertos com chamadas de entregas:
A partir do PIC (Plano Industrial e Comercial), TopSolid'ERP calcula os planos MRP a
data e otimiza simultaneamente a programação das propostas de OF'S e compras
A evolução dos programas de cadências (firmes e previsões) são tratados
automaticamente.

APS'One: programação dos planos de produção e abastecimentos
para otimizar o atendimento das necessidades firmes e previsões.

MRP - PIC: TopSolid'ERP permite definir e atualizar o plano industrial e
comercial sobre o horizonte de vários anos
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12 A garantia da Qualidade, uma gestão transversal sobre todos os
fluxos
A gestão da qualidade do TopSolid'ERP não é um módulo separado. Ele faz parte integralmente da
solução sobre todos os fluxos. Os « Planos de qualidade dos clientes » podem ser aplicados aos
pedidos e as entregas passando pela produção e compras associadas.
Eventos e fluxo de qualidade:
Processos de controle, relatórios de controle, fichas de não conformidade
Controle de recebimento
Não conformidades
Ações corretivas e preventivas
Devoluções de clientes e aos fornecedores
CC por entrega, fichas de retrabalho e refugo
Pedidos de derrogação
Rastreabilidade:
Serialização interna e externa dos produtos
Gestão dos lotes de matérias e rastreabilidade
Pré codificação dos defeitos
Navegador de qualidade: árvore dos eventos de
qualidade dos produtos
Rastreabilidade total ascendente e descendente dos
artigos na gestão comercial e de produção
Qualificação dos fornecedores
Navegador de Qualidade:
O navegador de qualidade é uma ferramenta de visualização da árvore dos eventos de qualidade
dos produtos. Todo ponto de entrada (número de lote, número de série, RNC,..) permite recuperar
os eventos totais e os seguir com os controles.
Ligação com documentos:
As ligações com documentos permitem anexar
todo tipo de arquivo em todos os módulos

Os visualizadores ou softwares associados aos
tipos de arquivos permitem visualizar diretamente
a partir do TopSolid'ERP.
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13 Gestão Eletrônica de Documentos (GED) (ref TopSolid’Erp/Ged)
O pacote de base do TopSolid'ERP gerencia as ligações dos documentos em todos os módulos.
Com o módulo integrado e nativo de GED, TopSolid'ERP oferece um suporte estruturado e aberto
para a comunicação e gestão de documentos.
Este módulo permite que você aplique padrões em termos de gestão de documentos para além da
aplicação rigorosa dos critérios de qualidade.
TopSolid’Erp/GED carrega os documentos eletrônicos por:
O armazenamento de documentos (arquivos, metadados...)
O controle de acesso
A gestão de revisões
As aprovações
A transmissão
O compartilhamento
A procura (metadados, onde são
usados, textos completos)
A restituição
As principais funções:
A aquisição de documentos
A classificação de documentos
O armazenamento de documentos

Gestão de documentos: a gestão de documentos do TopSolid'ERP
permite a distribuição segura dos documentos

A indexação e procura de documentos
Os controles de acesso
A gestão de status e das versões de documentos
Assinaturas e transmissão dos documentos
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14 Edição de documentos, Relatórios (ref Crys/Reports XI)
TopSolid'ERP possui um gerador de relatórios limitado à utilização dos modelos de relatórios padrões.
Uma versão completa do Crystal Reports XI, complementa a licença encapsulada. Esta licença permite
personalizar ou criar as impressões, gráficos estatísticas e indicadores.
TopSolid'ERP é entregue com um número importante de modelos Crystal Reports. Missler Software oferece
o treinamento no software, bem como suporte que permite que cada cliente personalize seus próprios
documentos, gráficos, indicadores, com base nos modelos fornecidos.
Caso necessário, Missler Software (ou prestador de serviços) pode personalizar seus documentos.
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