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woodCAD|CAM –
A solução para a produção e
construção 3D para móveis e
design de interiores
Prazos de entrega cada vez mais curtos? Pedidos cada vez mais
personalizados? Com woodCAD|CAM, o software 3D, mantém-se flexível
e pode fornecer aos seus clientes a qualidade elevada que eles esperam.
Uma solução de software é uma maior ajuda no seu trabalho quando inclui
todas as etapas: planeamento e apresentação, construção e produção.
Para isso, tem de permitir a realização de alterações a qualquer momento,
para poder dar resposta a novos requisitos durante o processo. Baseado na
comprovada tecnologia CAD/CAM, com o woodCAD|CAM consegue uma
poupança de tempo de até 70% na preparação do trabalho.
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Design-para-máquina

Design-para-máquina

Quando os dados e as ideias fluem. woodCAD|CAM, o
melhor software 3D para o design de interiores
A tecnologia inovadora dependeu durante muito tempo do trabalho artesanal. A maioria das empresas já não seriam
competitivas se não houvesse ligação entre o planeamento conceptual e o produto acabado. O woodCAD|CAM oferece-lhe
exatamente a flexibilidade de que precisa para implementar os desejos do cliente de forma rápida, individualizada, económica
e com elevada qualidade. Quer tenha de fornecer uma peça única, equipar uma casa inteira ou produzir grandes quantidades
enquanto grande empresa – com o software certo estará na melhor posição possível para o conseguir.

A perfeição agora é programável
Independentemente da dimensão da
sua empresa – com o woodcad|cam da
HOMAG pode otimizar com facilidade
os processos da sua empresa. Desde
o primeiro desenho até ao produto final,
desde o cálculo até à proposta e desde a
construção até à geração de dados CNC:
com o woodcad|cam pode otimizar os
seus processos na preparação do trabalho.
O seu benefício: eficiência e segurança
no processamento de encomendas e
na produção. Com um clique do rato, os
dados das listas de peças são transferidos
para a otimização de corte Cut Rite e os
programas CNC para as suas máquinas
HOMAG são criados automaticamente. O
woodCAD|CAM auxilia principalmente na
produção de móveis à base de materiais

em placas em áreas como cozinha, casade-banho, salas, escritórios, design de
interiores e montagem de lojas.
O woodCAD|CAM compreende o seu
ofício
O software até o ajuda a obter
encomendas. Assim, para além de
poder desenhar móveis individuais ou
equipamentos para uma divisão completa,
pode também apresentar e efetuar os
cálculos. As alterações são sempre
possíveis, incluindo a atualização do preço
da proposta.
Durante a construção, pode detalhar
o planeamento – depois, os dados
de construção são automaticamente
preparados para a produção e enviados
para as máquinas.

Ideal para a indústria
Produz muitas variantes de móveis? Tem
uma percentagem elevada de construção
especial? Então o woodCAD|CAM foi
concebido para si. O núcleo do sistema é
orientado para uma base de dados SQL.
A vantagem: os dados de construção e
as listas de peças podem ser transferidos
para outros sistemas.Assim, os sistemas
ERP e de controlo de produção são
alimentados com as informações certas.

Oportunidades através da flexibilidade
do produto
A construção paramétrica de móveis e a
ligação direta à tecnologia da máquina são
as funções-chave do woodCAD|CAM.
Com apenas um clique os desenhos
de produção e as listas de peças estão
disponíveis logo após a construção, os
dados de construção são implementados
de forma automatizada em programas NC
e conduzidos para as máquinas do grupo
HOMAG. As máquinas são integradas de
forma perfeita na cadeia de processo.
O software torna o seu investimento em
máquinas numa vantagem competitiva.

Transparência na produção

Utilizar o potencial nas vendas

Enquanto o woodCAD|CAM gera dados
de produção, o ControllerMES assume a
distribuição na produção com o objetivo
de otimizar o processo de produção. O
módulo cria transparência e eficiência.
Quer seja na formação de otes de
produção, na redução de tempos de
inatividade das máquinas ou na criação de
tarefas de pós-produção: o ControllerMES
representa uma utilização eficiente da base
de máquinas instalada.

O sistema de vendas e encomendas
baseado na Internet, woodNET, foi
concebido como uma solução B2B
e B2C completa para a distribuição
de móveis e peças de mobiliário. O
software foi desenvolvido com a mais
recente tecnologia de Internet e segue a
abordagem inovadora “Diretamente da
loja para a máquina”: o woodNET alia o
seu potencial de produção ao mercado e
permite novos modelos de negócio.

CAD
Construção

IDÉIA
Corte

Planeamento

Estimativa de custos

WOODCAD|CAM
Orlagem

CNC

CAM

@

Desenho de componentes

PRODUTO

Cliente

Concepção

Preparação do

online

trabalho CAD|CAM

ControllerMES

Máquina

Montagem
As soluções de software woodCAD|CAM, woodNET e ControllerMES podem ser utilizadas como soluções independentes ou em conjunto.
Assim, a cadeia de processo “Diretamente do cliente para a máquina” pode ser fechada. A estrutura modular permite também uma introdução
gradual na empresa.
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Planeamento e apresentação

Planeamento e apresentação

Individual. Ideal. Automatizado.
VENDA CÓMODA COM PROCESSO PRÁTICO PARA PLANEAMENTO
DE EQUIPAMENTO E PROPOSTAS. Conceber um ambiente individual? Criar
automaticamente propostas convincentes? Utilize o módulo de planeamento
integrado com facilidade. Também para apresentações inspiradoras, o
woodCAD|CAM oferece muitas opções de visualização. Estas incluem desde
desenhos de vista coloridos e perspetivas 3D no modo Shade até composições
com realismo fotográfico. E durante o planeamento é sempre apresentado o preço
de venda correto. A vantagem: podem ser criadas propostas alternativas com
outros materiais ou partes frontais de forma rápida e eficiente.

Planeamento do espaço 3D

··Com um módulo de arquitetura 3D
orientado

··Utilizar a planta 2D do arquiteto

O woodCAD|CAM com realismo
fotográfico
woodCAD|CAM possui um módulo
integrado para uma representação com
realismo fotográfico. São utilizados
os materiais e as cores definidos no
planeamento ou na construção.

Proposta
O carrinho de compras mantém-se flexível:
alterar preços, inserir ou eliminar produtos
– Tudo é possível antes da impressão da
proposta.
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Planeamento e apresentação

Planeamento e apresentação

O planeamento: fiel aos detalhes
A apresentação: clara
O MÓDULO CORRECTO PARA PROJECTOS

e portas podem ser planeadas com facilidade e adaptadas

COMPLEXOS. Especialmente quando o espaço implica

individualmente. Naturalmente, o módulo oferece inúmeras

desafios e requer um planeamento detalhado, é muito

funções de modificação. Particularmente útil: o módulo de

útil poder apresentar as suas ideias ao cliente de forma

dimensionamento interno do sistema. Pode ser adaptado a

compreensível. No woodCAD|CAM é apoiado por um

vários requisitos através do controlo de parâmetros e com as

módulo de arquitetura especial. A transferência rápida e fácil

funções manuais de dimensionamento e inscrição é possível

das dimensões estruturais no sistema de CAD é possível

incluir indicações adicionais no desenho. Os desenhos de

de forma simples. As informações necessárias, como a

corte podem ser criados automaticamente e, assim, auxiliar

espessura da parede, o comprimento da parede e a altura

na produção e montagem.

da divisão, são solicitadas na caixa de diálogo. As janelas

Conceção do espaço

Bibliotecas e seleção de artigos

Realismo fotográfico

Desenho da proposta

Desenho explodido

Desenhos de produção

Também é possível utilizar o desenho
2D do arquiteto para criar paredes
3D, bastando para isso selecionar os
elementos desenhados. O espaço fica
completo através da introdução de
componentes como escadas, pilares e
colunas. Muito rapidamente, o utilizador
criou uma base arquitetónica detalhada
para o planeamento pretendido. Para a
configuração realista da apresentação
do cliente, estão disponíveis blocos
decorativos, como luzes, plantas,
sanitários, eletrodomésticos.

woodCAD|CAM disponibiliza através de
uma gestão central todos os elementos
da biblioteca, como artigos padrão ou
especiais, objetos de compra ou elementos
variáveis. A estrutura da biblioteca pode
ser definida livremente, o conteúdo pode
ser facilmente configurado e expandido
durante os processos de planeamento.
Tipos de móveis individuais, incluindo
versões permitidas, podem ser compilados
num catálogo e configurados através de
uma interface de seleção conveniente.
Este artigo, depois de completamente
determinado, pode ser inserido no
planeamento do espaço 3D e posicionado
com exatidão. Para isso, está disponível
uma função de introdução e ligação
eficiente.

O woodCAD|CAM tem uma representação
com realismo fotográfico integrada, que
utiliza os materiais e as cores definidos
no planeamento ou na construção. Deste
modo, o cliente consegue ter uma imagem
clara do produto ou do espaço ainda na
fase de planeamento. Os efeitos especiais
da representação com realismo fotográfico
são alcançados da seguinte forma:

O woodCAD|CAM ajuda-o a criar
desenhos de apresentação e propostas
verdadeiramente convincentes. Com o
nosso software tem à sua disposição
várias possibilidades de representação e
visualização.

Para auxiliar a montagem e para a
documentação de construção, é possível
criar desenhos explodidos de todos os
artigos. O woodCAD|CAM representa
a estrutura dos conjuntos e dos artigos
armazenada na base de dados.

Com o dimensionamento dos
componentes, é possível criar desenhos de
produção completamente dimensionados
para todos os componentes. Através
dos parâmetros é possível ajustar as
indicações visíveis no desenho.
Adicionalmente, o woodCAD|CAM cria
desenhos de corte associativos e pode
ser automaticamente atualizado para
alterações de design.

··Atribuição de materiais para superfícies,
folheados e perfis

··Determinação de diferentes fontes de luz,
como luz solar, projetores, etc.

··Cálculo de sombras e reflexos
··Em alternativa, os dados podem ser

transferidos através de uma interface
especial para programas de composição
e animação convencionais

··Gere automaticamente desenhos
de planta e vista, incluindo
dimensionamento

··É possível apresentar facilmente texturas
visíveis dos componentes com a função
de coloração

··Sombreado? Realista? Raio-X? Na

visualização 3D pode efetuar a sua
seleção.
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Módulo de construção

O seu novo assistente: rápido, fiável,
seguro
ESPECIALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS E DESIGN DE
INTERIORES. Trabalhe com um software criado à medida das necessidades
da concepção de móveis e dos passos de trabalho necessários no design de
interiores. Lados, fundos, estruturas e enchimentos podem ser seleccionados em
todos os materiais, revestimentos, orlas e perfis disponibilizados. Após a criação,
os móveis são projectados em 3D – em seguida não são necessários outros
passos manuais para a produção automática.

Seja para construção de armários, construção de objectos ou criação
de componentes – o woodCAD|CAM tem funções personalizadas
para todos os marceneiros, desde pequenas empresas artesanais
até à produção em grande escala. Assim, consegue rapidamente
executar também tarefas complexas na construção de móveis com as
ferramentas de construção disponíveis.

Artikel Designer

Objekt Designer

Part Designer

Para construções diversas ou de
dimensões variáveis existe o article
designer. Este módulo dá resposta aos
requisitos da construção de armários e
objectos quando são necessários móveis
semelhantes com dimensões diferentes
ou divisões frontais. O designer de artigos
acede aos componentes paramétricos.

O object designer assenta no pensamento
2D clássico do construtor com formação.
A base para a criação de componentes
assenta numa ou em mais secções
verticais, bem como na vista de cima
da construção. Os dados geométricos
2D podem ser criados com funções
CAD 2D simples, como por exemplo
polilinhas. Por fim, o woodCAD|CAM
gera automaticamente os elementos de
bancada completos com todos os detalhes
em 3D, a partir das diferentes vistas 2D.
Através da alteração dos elementos de
desenho 2D, é possível ajustar o modelo
3D com um simples clique.

O part designer confere ainda mais
flexibilidade e individualidade à modelação
3D. As peças individuais são montadas
livremente em 3D no ecrã. O modo de
procedimento é semelhante à montagem
final de uma peça de mobiliário. Cada
elemento recebe pontos de captura
e identificação. Isto permite que os
componentes, as orlas, os conectores,
os processamentos, etc. sejam ajustados
interactivamente no ecrã. Apenas quando
a forma está concluída, são atribuídos os
perfis, os materiais e as ferragens.
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Módulo de construção

1

Módulo de construção

Desenho do módulo: designer
de artigos

5
2

4

Designer de objectos para
bancadas

3

Gestor de gavetas

4

Estruturas e perfisp

5

Peças compridas/bancadas de

1
trabalho
6

Ferragens para portas de correr

6

3

2

Pedidos de alterações? Não há
problema!
COM AS FUNÇÕES DE ALTERAÇÃO E CONSTRUÇÃO INTEGRADAS
É POSSÍVEL FAZER AJUSTES À ENCOMENDA DO CLIENTE MESMO
QUANDO OS PROJECTOS JÁ ESTÃO PRONTOS PARA A PRODUÇÃO.
woodCAD|CAM foi programado para verificar e, se necessário, modificar os
desenhos, dados de listas de peças e programas CNC em todos os documentos
de produção já criados. Monte rapidamente novos artigos a partir de componentes
existentes e utilize as várias funções de modificação e adaptação para modificar os
artigos e componentes, incluindo as respectivas propriedades. Se algo for alterado,
as modificações são guardadas com o artigo correspondente. Assim, pode aplicar
modificações efectuadas uma vez também a artigos cujas dimensões sejam
alteradas.

Ripas e bancadas de trabalho

Perfis e componentes da estrutura

Na cozinha, no design de interiores e na construção de laboratórios
são utilizados assistentes para a criação de iluminação, rodapés e
cornijas, bem como para a criação de bancadas de trabalho. Para
isto, os elementos são gerados automaticamente com base em
princípios de construção específicos do utilizador em simultâneo
com o processamento de planos de artigos e, se necessário, são
definidos ligadores.

Com o assistente para “peças de compra de dimensões variáveis”
é possível criar construções com perfis, elementos de tubos,
peças de ligação, etc. e é possível utilizar peças de plástico, de
metal e madeira. É possível criar módulos constituídos por vários
componentes, como por exemplo portas de moldura, de forma
rápida e segura com o assistente para “componentes múltiplos”.
A construção é efectuada de forma gráfica e pode ser verificada a
qualquer momento através de uma vista 3D.
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Ligações e ferragens

Ligações e ferragens

Deixe as ligações e ferragens nas
nossas mãos
O WOODCAD|CAM TRATA DA SELECÇÃO DAS LIGAÇÕES, BEM COMO
DAS FERRAGENS OPTIMIZADAS PARA OS COMPONENTES. Na biblioteca
estão gravadas todas as ligações existentes para o design de interiores e móveis.
Deste modo, além de poupar tempo durante a construção, assegura também
uma escolha segura. Em simultâneo, são processadas todas as informações
necessárias de forma a que estas sejam também registadas em todos os outros
desenhos e listas de peças. Poupa também tempo de trabalho precioso na
pesquisa de ferragens. O software não só pesquisa automaticamente as ferragens
certas, como também reconhece situações de instalação recorrentes.

Quelle: Hettich

Com as ferragens
inteligentes e
paramétricas, o
woodCAD|CAM
permite uma
construção rápida e
segura.
Auxílio na selecção de ferragens e
construção

Selecção de ferragens optimizada
para os componentes

Prático: as situações de instalação,
juntas e saliências são analisadas
quando o construtor insere uma porta.
Assim, a dobradiça adequada com a
placa de montagem é posicionada em
conformidade com as regras de instalação
guardadas. Durante este procedimento,
o woodCAD|CAM reconhece a relação
entre os elementos da porta e dos lados
e atribui o processamento necessário
de construção ao componente parceiro
associado.

A fim de optimizar a ligação, o
woodCAD|CAM efectua automaticamente
uma pesquisa dinâmica de ferragens
adequadas. Com base na pesquisa
independente de ferragens optimizadas
para o componente, o sistema reconhece
situações de instalação recorrentes
e apresenta a solução adequada. O
woodcad|cam dispõe de inúmeras
bibliotecas, por exemplo da Blum, Hettich,
Würth, Grass, Häfele ou Lamello.

Sempre disponível
Sempre à sua disposição: catálogos com
materiais de placas, materiais, ferragens
como dobradiças, ligadores de mobiliário,
gavetas, componentes para portas de
correr e de fole, bem como sistemas
de abertura electromagnéticos. Online
encontra também módulos completos para
corrediças e elementos de gavetas, que
podem ser parametricamente adaptados
às construções existentes.

16
24 h
49.000
Fabricante de ferragens

Disponível

Ferragens
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Componentes e estrutura de material

Cálculo

Transparente e sempre actual: os custos
NEGÓCIOS EFICIENTES E BEM-SUCEDIDOS GRAÇAS A UMA TRANSPARÊNCIA DE CUSTOS CONSTANTE. Os
clientes querem não só trabalho de elevada qualidade e cumprimento de prazos, como também o cumprimento das estimativas
de custos e orçamentos transparentes. Com o woodCAD|CAM isto é simples. Com base no seu planeamento, pode criar uma

Componentes e estrutura de material
O element manager é a biblioteca central para gestão de regras de construção, componentes e módulos paramétricos. Os
componentes da construção em curso podem ser ajustados dinamicamente a qualquer momento. O acesso às bibliotecas
de placas, orlas, folheados, etc. é permanente. Ao seleccionar um material, é possível definir os dados básicos para a criação
das listas de peças, como o cálculo, o realismo fotográfico e a produção. Também os componentes complexos, por exemplo
construções de divisórias como estrutura sanduíche em suporte de metal, construções de metal para armações de mesa ou
elementos de construção de lojas, podem ser guardados parametricamente. Estes componentes também são guardados
no sistema. Os módulos como construções de estruturas e de enchimentos podem ser definidos através da interligação dos
diferentes componentes.

proposta de forma simples e clara. Pode escolher o que pretende apresentar, se quer incluir descontos ou listar diferentes
variantes.

Custos de fabrico
No cálculo de custos de produção e de material são determinados
não só os materiais, como também os tempos de produção.
A cada elemento da estrutura de objecto do woodCAD|CAM
é possível atribuir os seus próprios passos de trabalho com
intervalos de tempo fixos e variáveis. A partir destes passos de
trabalho é elaborado um plano de trabalho completo específico
para a encomenda, que inclui os tempos de produção calculados
por passo de produção. Os centros de custos que incluem os
coeficientes de custo por unidade de tempo podem ser utilizados
para calcular tempos de produção e custos exactos.

Suplemento de material e preço dos
artigos

Gestor de gavetas

Acesso rápido a dados mestre e componentes

Quer sejam sistemas de caixilhos, gavetas acabadas ou gavetas
personalizadas. Com o gestor de gavetas pode implementar
de forma rápida e segura as variantes específicas da empresa.
Independentemente do sistema de guia, o woodCAD|CAM conhece
a construção e tem os parâmetros importantes predefinidos.
Inúmeras bibliotecas com conjuntos de ligadores dos principais
fornecedores facilitam o trabalho diário.

No gestor de elementos são geridos módulos paramétricos,
componentes, regras de construção e dados mestre, como
materiais, orlas, folheados e revestimentos. Através dos favoritos,
o construtor tem sempre acesso directo às construções e aos
materiais utilizados frequentemente na operação. Cada novo
elemento criado fica imediatamente disponível, aumentando a
biblioteca e permitindo que as tarefas de construção futuras sejam
concluídas com maior rapidez, segurança e qualidade uniforme.

Para o cálculo do suplemento de material
são determinadas as quantidades exactas
e calculadas com os preços de material
e com os suplementos. No âmbito da
determinação dos preços dos artigos são
adicionados os preços fixos ou variáveis,
que podem ser guardados directamente
com os artigos. Utilizando variáveis, estes
preços podem ser associados a versões,
para que possam ser também guardadas
tabelas de preços complexas.
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Documentos de produção

Documentos de produção

A gestão de projecto: integrada
As listas de peças: optimizadas
GESTÃO. ORDENAÇÃO. IMPRESSÃO. COM O WOODCAD|CAM A EFICIÊNCIA É O QUOTIDIANO. Pretende reunir
tarefas individuais e desenhos? Criar tarefas de produção detalhadas? Ordenar e imprimir listas de peças?
Com a gestão de projecto integrada e o módulo de listas de peças pode criar listas de produção individuais de forma rápida e
eficiente. Além disso, os dados podem ser directamente transferidos para a optimização de corte ou para o pacote do ramo.

Com o woodCAD|CAM as tarefas na preparação do trabalho são
preparadas de forma optimizada para uma sequência de produção
perfeita.

Através da
qualidade elevada
dos dados das
listas de peças e
de construção,
é possível criar
documentos de
produção em
qualquer momento
com apenas um
clique.

É fácil conceber listas de produção individuais.
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Geração de dados CNC

Associado com perfeição: a produção CNC
Bastante útil: a associação da optimização de corte e

De acordo com a planificação da produção, o

dos sistemas de produção CNC.

processamento de um componente é dividido em programas

A partir do planeamento e da construção é fácil derivar

especiais para cada etapa/setor de produção – por exemplo

os dados de produção. Assim, podem ser gerados

quando os componentes têm de ser processados no CNC

automaticamente não só dados geométricos, mas

e nas máquinas de furação e aplicação de buchas. O

também parâmetros de tecnologia e controlo sequencial.

GeneratorCAM optimiza os programas CNC específicos de

O woodCAD|CAM utiliza sempre a situação da máquina

cada máquina, tendo em consideração o posicionamento do

individual: desde o controlo de cada máquina CNC

componente na máquina, as sequências de processamento

separadamente, passando pela célula de corte, orlagem e

e os meios de fixação. A atribuição de ferramentas a

CNC, até a instalações industriais totalmente automatizadas

operações individuais também é automática, para que sejam

é possível uma criação completa de dados de forma

sempre gerados programas completos e imediatamente

profissional e optimizada. Quando necessário, podem ser

executáveis.

Código de barras

integradas máquinas externas.

O woodCAD|CAM permite-lhe aumentar a rentabilidade. Para todas as
partes da tarefa, são gerados automaticamente programas CNC para
as máquinas envolvidas no processo de produção.

A essência da produção CNC é uma
identificação adequada da peça por código
de barras ou semelhante. É possível
gerar um número de peça específico
directamente no woodCAD|CAM de
acordo com regras livremente ajustáveis.
Deste modo, é possível atribuir a peça na
produção de forma exacta.

CAD
Geometria do
componente

Princípio de
construção

Geração de programas CNC
Utilizar o potencial de poupança,
economizar tempo: com a geração de
programas CNC. Utilizar dados e assumir
informações onde é lógico e necessário.
O nosso software opera de acordo com
este lema. Assim, os esquemas de
perfuração para ferragens já não têm de
ser criados individualmente e os programas
CNC necessários podem ser criados
automaticamente. Poupa tempo que pode
dedicar a outras tarefas importantes.

Configuração da geração de dados
CNC
No CAM Manager é efectuada a
configuração baseada em regras da
geração de dados para as máquinas CNC
envolvidas. Além da avaliação dos dados
geométricos dos componentes, são tidas
em conta as propriedades do material,
as passagens das orlas, as ferramentas e
os dados de processamento. O resultado
é um programa CNC directamente
executável na máquina. Isto inclui todos os
parâmetros necessários, como selecção
da ferramenta, rotações, avanço, estratégia
de aproximação, primeiro e segundo
processamento, entre outros.

Corte sob medida

Ligação de várias máquinas

Para o corte em seccionadoras
para placas, a lista de peças gerada
automaticamente é transferida para o
software de optimização de corte Cut Rite.

Quando é necessário comandar várias
máquinas CNC, estão disponíveis inúmeras
funções com o módulo MultiCNC, para
distribuir o processamento de um
componente em vários programas
CNC – de acordo com a especificação
da máquina. Isto é necessário quando,
por exemplo, além de uma máquina de
nesting, é utilizada também uma máquina
de furação e aplicação de buchas para o
processamento horizontal.

É também transferida toda a informação
para a etiquetagem:

··Número de identificação da peça/código
de barras exacto

··Designação da peça
··Material
··Medida de corte, final e em bruto
··Informações das orlas
··Dados da tarefa e do cliente
··etc.

CAM
Programas
CNC neutros

Pós-processador
WOP

Princípios de
produção

Geração de dados CNC
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HOMAG woodCAD|CAM

HOMAG woodCAD|CAM

eBusiness

laneado. Vendido. Construído. Tudo
directamente na Internet com o
woodNET
EBUSINESS – COM O WOODNET PLANIFICA E VENDE MÓVEIS

Distribuição/Venda

Catálogo

Encomendas

DIRECTAMENTE NA INTERNET. HOMAG desenvolve o sistema de
apresentação e vendas baseado na Internet, woodNET, que associa os processos
e a preparação do trabalho internos da empresa às tarefas de produção e
distribuição. Isto confere-lhe uma solução de eBusiness integrada, que implementa
coerentemente a inovadora abordagem “Directamente da compra para a máquina”.

eBusiness

Construção/Produção
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