
Kanban Eletrônico X.0



Pontos positivos

• Maior Facilidade: O usuário realizará a movimentação
das fichas de qualquer terminal autorizado, desde que
seu nível de usuário permita o mesmo.

• Maior Controle de Tempo: Ganho na produtividade
com um algoritmo inteligente que define para onde
enviar as ordens programadas, tendo um equilíbrio
maior na produção.

• Maior Segurança: Toda e qualquer mudança de
registro no sistema será registrado o usuário
responsável.

• Número Ilimitado de usuários.
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Pontos positivos

• Reprodução de vídeos educativos. Ex: Utilização
correta de EPI e informações intitucionais.

• Exibição de áreas escolhidas na TV, com
temporizador editável.

• Informativo de tempo da ficha em determinada
área.

• Histórico de movimentação das fichas.

• Controle de acesso a por perfil.

• Vários tipos de dashboards.
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Fluxograma de áreas
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Tela de Lançamento de 
Ordem de Produção

Além das especificações básicas do
produto, o sistema conta com um
algoritmo inteligente que avalia as
informações da ordem para auxiliar na
escolha do reator com menor numero de
ordens prgramadas.
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Validações na Tela de Lançamentos de Ordens
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Validação na tela de cadastro de Reatores
Conforme o alerta do sistema, o mesmo aceitará a criação de somente 9 reatores, por motivos de design 
de exibição de uma TV.
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Tela de Ordens em Processo
 Nessa tela o gerente de produção tem um controle do tempo de permanência de cada
ordem em suas respectivas áreas.

OBS: 1 a 5 horas = verde     6 a 12 horas = amarelo     acima de 12 horas = vermelho
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Indicadores de Produtividade

 Produção por Área: É a quantidade de ordens em cada área da produção.
 Media de tempo gasto pelas ordens: É o tempo médio que as ordens levam para finalizar.
 Quantidade em Kg Processado: É a quantidade em KG já finalizado de ordens.
 Tempo dos itens em estoque: É o tempo que em que itens estão levando nas áreas de estoque.
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Kanban Geral
• Através do Kanban geral os responsáveis poderão ter uma visão 

de todas as ordens programadas, nessa tela ele poderá mudar as 
ordens de área.
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Lançamento de ordens no Kanban e exibição na tv.
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Segurança
• Sistema integrado para

gerar string de conexão de
banco de dados de forma
segura.

• Registro de logs em todo o
sistema para possiveis
auditorias.

• Conexão no Sistema via
Active Directory
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OBRIGADO!


