
 

 

Área de formação 

Operações Setoriais 

Conteúdo Programático 

Ciclo de Flash’s em 
PRIMAVERA Manufacturing 

4,5 HORAS 

Destinatários 

Utilizadores, Consultores e Técnicos 

PRIMAVERA que trabalhem com a 

solução PRIMAVERA Manufacturing 

e que pretendam adquirir 

conhecimentos sobre a aplicação de 

recolha de dados em chão de fábrica  

 

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

 

Pré-requisitos 

É aconselhável o domínio dos 

conceitos fundamentais sobre 

gestão de produção, gestão de 

inventários e aprovisionamento 

bem como conhecimentos mínimos 

do ERP PRIMAVERA. 

 

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

Contactos 

Angola/ (+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/ (+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/ (+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/ (+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Enquadramento e Objetivos 

 

A Gestão de Reservas no PRIMAVERA Manufacturing permite 

efetuar reservas de stock para um determinado destinatário, 

uma encomenda de cliente ou uma ordem de fabrico, ficando 

a reserva efetuada de imediato ou logo após receção da 

mercadoria. 

Na 1ª sessão fique a conhecer e aprenda a utilizar as 

reservas de stock na solução PRIMAVERA Manufacturing em 

diferentes cenários de implementação, a ainda como os 

processos produtivos estão integrados com os processos 

logísticos, tendo em vista facilitar o fluxo de informação entre 

diferentes áreas da empresa. 

 

O cálculo de necessidades ou o planeamento dos requisitos 

de materiais consiste em criar as condições para que os 

materiais necessários para o fabrico de produtos acabados e 

de produtos intermédios existam em quantidade, qualidade e 

no momento apropriado por forma a garantir os 

compromissos de entregas. 

Na 2ª sessão fique a conhecer e aprenda a utilizar o 

planeamento de necessidades de materiais na solução 

PRIMAVERA Manufacturing para o cálculo de necessidades 

de fabrico e de compra de matérias primas em diferentes 

cenários de implementação bem como a integração destes 

com os processos logísticos com vista a facilitar o fluxo de 

informação entre as diferentes áreas da empresa. 

 

Um terminal de recolha de dados permite-lhe acompanhar 

em tempo real tudo o que se passa no chão de fábrica. 

Na 3ª sessão fique a conhecer e aprenda utilizar o Terminal 

de Recolha de dados da solução PRIMAVERA Manufacturing, 

e saiba como esta solução ajuda a simplificar a recolha de 

dados em chão de fábrica através de um ambiente otimizado 

para dispositivos móveis com ecrãs tácteis.   

 

 

 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Plano de Formação 

 

 

 

 

 

<< SESSÃO 1: Gestão de Reservas de Stock no PRIMAVERA Manufacturing >>

  

Conceitos 

 

Parametrizações  

 

Reservas de Componentes 

Reserva automática de matérias primas /produtos intermédios 

Necessidades disponíveis para compra 

Criação de encomendas a fornecedor com pré-reservas para Ordens de Fabrico 

Cancelar Reservas 

Efetivar Reservas 

Redireccionamento de Reservas 

Consumo de quantidades reservadas 

Fecho de Operações com desafetação de quantidades reservadas não utilizadas 

  

Reservas de Produtos Fabricados

 

Pré-Reservas por origem de necessidade – Encomendas de cliente; Planos de produção; Ordens de Fabrico  

Cancelar Reservas 

Efetivar Reservas 

Redireccionamento de Reservas 

Efetivação de reservas, por origem, sobre as quantidades fabricadas 

 

Sessão de perguntas e respostas 
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SESSÃO 2: Planeamento de Necessidades de Materais no PRIMAVERA Manufacturing 

 

Conceitos 

 

Parametrizações  

 

Reservas de Componentes 

Reserva automática de matérias primas /produtos intermédios 

Necessidades disponíveis para compra 

Criação de encomendas a fornecedor com pré-reservas para Ordens de Fabrico 

Cancelar Reservas 

Efetivar Reservas 

Redireccionamento de Reservas 

Consumo de quantidades reservadas 

Fecho de Operações com desafetação de quantidades reservadas não utilizadas 

 

Reservas de Produtos Fabricados 

Pré-Reservas por origem de necessidade – Encomendas de cliente; Planos de produção; Ordens de Fabrico  

Cancelar Reservas 

Efetivar Reservas 

Redireccionamento de Reservas 

Efetivação de reservas, por origem, sobre as quantidades fabricadas 

 

Sessão de perguntas e respostas 

 

 

 

<< SESSÃO 3: Terminal de Recolha no PRIMAVERA Manufacturing >> 

 

Conceitos 

 

Configurações e parametrizações 

 

Picagens 

Início e fim de picagens 

Tipos de picagens - Ambos; Operadores; Máquina 

Introdução quantidades fabricadas no início, no fim ou durante uma picagem 
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Picagens em simultâneo 

Picagens com Consumos e entradas de Produto Acabado 

Picagens com introdução de parâmetros Qualidade 

 

Outras Operações 

Consumos 

Paragens – Iniciar e Finalizar 

Entradas de Derivados 

Registos de qualidade 

Explorações 

 

Sessão de perguntas e respostas 

 

 

 


