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Todas as ações relacionadas com a gestão de 

produção visam a melhoria e otimização da empresa 

em seu processo fabril. O que difere nos controles de 

estoque é a particularidade que este tipo de empresa 

necessita, onde seus controles são direcionados a 

rastreabilidade total de seu produto (ISO).
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ROTINAS EM DESTAQUE 
• Rastreabilidade do Produto

• Controle de Validade/Lotes

• Separação de Produtos para Realização de 

Vendas PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)

• Cadastro de Produtos com Rastreabilidade

• Cadastro de Grupos Direcionados a Produção

• Cadastro de Máquina

• Cadastro de Homem

• Cadastro de Processo

• Cadastro de Ficha Técnica (Receitas) para 

Ordem de Fabricação

• Cadastro de Ficha Técnica (Receitas) para 

KANBAN

• Análise de Custo de Produção

• Composição de Preço de Venda Industrial

• Posição Estoque por Local em Valores

• Controle de Local para Material Danifi cado

• Controle de Locais de Terceiros

• Controle de Estoque Mínimo e Máximo

• Ajuste de Estoque para Inventário e 

Movimentações

• Gera Relatórios Padrão JOTEC por 

Movimentação
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CADASTROS

CADASTRO DE PRODUTOS COM 
RASTREABILIDADE

O cadastro de produtos voltado para a indústria permite inserir 
informações que auxiliam na rastreabilidade e controle de 
destinações. Sendo assim ao gerar o SPED FISCAL e BLOCO K, 
as informações permitentes aos Blocos Fiscais, são emitidas 
de forma correta. 

ETCAIPRRT

CADASTRO DE GRUPOS DIRECIONADOS A 
PRODUÇÃO

O grupo de produtos é utilizado para separar família de 
produtos. Quando o grupo gerencia produtos industriais, ele 
carrega a características próprias, ou seja, na emissão da Nota 
Fiscal, o produto que foi produzido ou que apenas controla 
lote, sairá na NF-e, com o seu devido lote de acordo com o item.

ETCAIGPPO

CADASTRO DE MÁQUINA

Todas as indústrias, necessitam de controles dos custos de 
produção. Neste caso, o cadastro de máquina contabilizará 
o valor de hora x máquina e a capacidade da máquina, assim 
ele adicionará o custo ao orçamento analítico. Provisionando o 
custo de produção.

ETCAIMQ00

CADASTRO DE HOMEM

No cadastro de homem, a empresa controlara o custo x hora 
do operador, quantidade criada por hora de produção, custo 
da semana e custo x hora do funcionário dentro da produção, 
sendo assim, ao realizar a análise de custo de produção, ele 
adicionará o custo de mão de obra na produção.

ETCAIHM00

CADASTRO DE PROCESSO

Em cada produção realizada, o que liga um produto ao outro 
é o processo aplicado. Desta forma um dos índices que mais 
incidem sobre o custo é o cadastro de processo. O cliente pode 
inserir sobre fases da receitas diversos processos. E o mais 
importante, nesta tela o cliente poderá detalhar o processo 
passo a passo.

ETCAIPS00

CADASTRO DE FICHA TÉCNICA (RECEITAS) 
PARA ORDEM DE FABRICAÇÃO

O cadastro de receitas voltado para ordem de fabricação, 
possibilita o uso da receita simplii cada. Não obrigando a 
inserção de locais, e controles de lote, o sistema permitirá o 
cadastro de uma receita simples, com o produto acabado, suas 
matérias primas e os processos que incidem sobre o produto a 
ser produzido.

ETCAIFTOF

CADASTRO DE FICHA TÉCNICA (RECEITAS) 
PARA KANBAN

No cadastro de receitas voltado para processos de KANBAN, 
o sistema exigirá controles de locais para a rastreabilidade de 
seus produtos, controle de lotes, desenhos, adição de anexos, 
orçamentos, controles de quantidades, controle de qualidades 
entre outras rotinas para rastrear todo processo produtivo.

ETCAIFTKB

ROTINAS EM DESTAQUE

ANÁLISE DE CUSTO DE PRODUÇÃO

Dentro da receita, um link por nome de orçamento analítico, 
emitira um relatório provisionando o custo do produto. 
Também é possível de acordo com o custeio por absorção (ou 
integral) contabilizar os custos, tomando como base todos os 
custos da produção incluindo os custos diretos, indiretos, i xos 
e variáveis dos produtos de acordo com suas entradas.

ETREPCSPO

IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS NOS LOCAIS

O usuário tem a opção de importar o estoque atualizado, com 
seus lotes e validades.

ETCAIPRLC
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA INDUSTRIAL

Nas empresas que necessitam compor valor de venda 
mediante aos custos de entradas, custo de produção, fretes, 
impostos entre outros, o sistema permite a inserção do tipo 
de composição referente ao valor, e calcular o preço de venda. 
Também será utilizado no recálculo dos preços de vendas.

ETCOICPPV

RASTREABILIDADE DO PRODUTO

Dentro do produto ao marcar a FLAG controle de lote, o produto 
possibilita a rastreabilidade do produto, tanto nas entradas, 
vendas como também na produção.

ETCOIRTPR

CONTROLE DE VALIDADE/LOTES

Marcando o controle de lote que aplica a rastreabilidade sobre 
o produto, o JOTEC disponibiliza o controle de validade, onde, o 
produto poderá ser controlado por validade de matéria prima e 
validade do produto acabado.

ETCAPVALT

CONTROLE DE LOCAL PARA MATERIAL 
DANIFICADO

Quando a empresa efetuar a produção de um produto e o 
mesmo estiver danii cado, haverá um local especíi co para 
armazenagem. Se o produto foi devolvido como defeituoso, 
o mesmo local utilizado para inserir uma perda de produto na 
produção poderá ser utilizado para devoluções de vendas.

ETCAPLCMD

CONTROLE DE PRODUTOS DE TERCEIROS

Os produtos de terceiros, são controlados mediante as 
entradas e informações no produto.

No cadastro de produto, a empresa informa quais são os 
produtos de terceiros, assim que entrar o produto, a empresa 
pode controlar por romaneio, desta forma ao realizar a 
separação haverá praticidade nos processos.

ETCAPPRTC

CONTROLE DE LOCAIS DE TERCEIROS

Todos os produtos que pertencem a um terceiro, são 
controlados através da FLAG marcada no produto, e ao realizar 
a movimentação ele será direcionado para o local de terceiros.

ETCAPLCTC

CONTROLE DE ESTOQUE MÍNIMO E MÁXIMO

O controle de mínimo e máximo permite garantir o andamento 
do processo produtivo para que, ao aumentar a demanda 
do item por parte do processo os estoques de segurança 
supram a necessidade da gestão fazendo com que não 
ocorram problemas inesperados nas fases produtivas, gerando 
impedimentos.

ETCAPETMM

SEPARAÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO 
DE VENDAS PEPS (PRIMEIRO A ENTRAR, 
PRIMEIRO A SAIR)

Com o método FIFO/PEPS, o Sistema JOTEC disponibilizará os 
lotes de acordo com as notas de entradas, ou seja, ele gerencia 
as notas de saídas mediante ao primeiro lote. O primeiro que 
entra é o primeiro que sai.

ETCAISPPR

AJUSTE DE ESTOQUE PARA INVENTARIO E 
MOVIMENTAÇÕES

Com o importador de estoque atual, o JOTEC possibilita 
atualizar o estoque para que a movimentação i que correta. 
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Este importador, poderá atualizar lote, validade, data de 
movimentação, entre outras atualizações.

ETATAIVMV

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA ANALISE DO COMPONENTES NAS 
RECEITAS

Informa em tela as i chas técnicas, na qual o componente faz 
parte.

ETCOPCMRC

CONTROLE DE ESTOQUE EM TEMPO REAL

Analisa em tempo real o estoque físico, reservas de venda e as 
reservas que estão na produção.

ETCOPTMRL

SALDO DE PRODUTOS DE TERCEIROS

Controle de saldos dos produtos de terceiros que constam 
na empresa. Assim, quando o cliente entrar em contato 
com a empresa, facilitará a localização de qual é o produto 
pertencente a empresa e o saldo do produto na empresa.

ETREPPRTC

PREVISÃO DE MOVIMENTOS FABRICAÇÃO

Provisiona em tela as movimentações e reserva para produções 
de determinados produtos.

ETREPMVFB

PRODUTOS POR ORDEM DE DESENHO

Todo projeto, pode ser adicionado desenhos na i cha de 
técnica, e para identii car o Sistema JOTEC permite a consulta 
por produtos que contém desenhos inseridos na receita.

ETCAPPROD

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

INVENTARIO DE PRODUTOS DE TERCEIROS

Emite o relatório dos produtos de terceiros, permitindo que o 
cliente controle os custos e as quantidades dos produtos que 
pertencem ao cliente e que estão dentro da empresa.

ETREPPRTC

POSIÇÃO ESTOQUE POR LOCAL EM VALORES

Este relatório permite que os clientes de empresas projetistas 
(empresa que trabalham com projetos), controle todos os 
locais como abertura de projetos. Assim, ele informa os custos 
de todos movimentos de produção.

ETCOPETLV

GERADORES DE 
RELATÓRIOS PADRÃO 
JOTEC

GERA RELATÓRIOS PADRÃO JOTEC POR 
MOVIMENTAÇÃO

Todas as movimentações que são realizadas dentro da 
empresa, independente de qual seja o movimento. Desta 
forma ao inserir o i ltro neste relatório ele trara em forma de 
texto, PDF, ou página de Internet, todas as movimentações de 
entradas, saídas e movimentos de produção.

ETGEPREMV

GERA RELATÓRIO PADRÃO JOTEC DE RECEITA

Cria relatórios padrão JOTEC, para melhor visualizar todos os 
dados e provisionamentos da receita.

Nesta tela o sistema permite selecionar todos os dados a 
serem informados em relatório, ou seja, ele criará um i ltro 
selecionando os dados, e ao emitir o relatório, sairá os dados 
selecionados.

ETGEPRERC


