
O GIP - Solução Integrada de Produção, é uma 

aplicação móvel, prática e simples de utilizar em Chão 

de Fábrica. Trata-se de uma solução exclusiva da 

TRIGÉNIUS que tira partido do seu Software Primavera 

ou PHC, com o objetivo de aumentar o controlo de 

produção e maximizar a eficiência de processos. 

Uma solução em evolução constante que lhe dá a  

possibilidade de trabalhar com os nossos especialistas para 

definir novas funcionalidades à medida das necessidades 

da sua empresa e da sua ambição.
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PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS 

“Soluções à medida da sua empresa”

GIP
Gestão Integrada
de Produção
by TRIGÉNIUS

 Lançamento de consumos de matérias primas

 Registo de tempos de produção, paragens, quantidades 

fabricadas, entre outras, por colaborador, máquina e obra

 Criação automática de um diário de trabalho para cada 

ecrã tátil ativo, permitindo o registo completo de tempos

 Registo de Consumos - Registo de consumos fácil e 

personalizável e gestão da Lista de materiais para consumo 

por obra

 Visualização de imagens do artigo

 Priorização - Definição de prioridade por obra

 Indicadores de evolução do projeto/obra - permite avaliar 

se está a cumprir o projeto e/ou a ter lucro mesmo durante 

a produção. Dashboard de obra que permite apuramento 

para analisar todo o andamento de obra, margens, custos, 

etc. 

 Múltiplos Centros de trabalho - Cada projeto pode incluir 

inúmeras máquinas diferentes

 Pedidos de manutenção - Para além do pedido permite 

o agendamento da reparação para equipamentos e 

Equipamentos de Proteção individual

 Multiobras - permite gestão de várias obras em 

simultâneo e/ou interrupção de uma obra para dar 

andamento a outra e só depois voltar à primeira

 Flexibilidade e adaptabilidade -  Possibilidade de 

definir ordem dos seguintes passos de produção como 

Funcionário, Operação, Máquina ou obra

 Funciona em dispositivos móveis táteis Android, 

Windows ou APPLE

 Interface simplificado para máxima simplicidade e 

rapidez nos registos, independentemente da literacia 

informática do utilizador

 Personalizável para se adaptar a qualquer tipo ou 

modelo de produção



Maior controlo sobre
os custos de produção

QUIOSQUES TÁTEIS
 Ecrã tátil para identificação de funcionários com 

acesso fácil ao registo de tempos e operações de 

produção. 

 Facilita o controlo financeiro da produção através do 

registo de custo/hora para máquinas e colaboradores. 

 Identificação de Posto, secção, operação e fase de 

produção. 

 Permite a visualização de imagens, ficheiros PDF ou 

3D do artigo ou obra em produção.

IDENTIFICAÇÃO DE CENTROS DE TRABALHO

REGISTOS DO DIA COM TEMPOS DE PRODUÇÃO

 Criação automática de um diário de trabalho para o 

completo registo de tempos.

INTEGRAÇÃO COM ERP
 Totalmente integrado com Software ERP

BACKOFFICE 

Interface gráfica 
simplificada, com 
possibilidade de análise 
gráfica de obras

 Funciona com vários ERP, nomeadamente Software Primavera ou PHC

 Funciona online para que esteja sempre sincronizado. 

 Confidencialidade e segurança - cada colaborador apenas vê os dados que lhe são relevante e apenas relativamente 

aos projetos em que está envolvido

 Atualizações automáticas online
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EXPERIÊNCIA
22 anos de inovação e sucesso em tecnologias de informação para todos 
os setores de atividade

CONFIANÇA
Mais de 2000 organizações confiam em nós todos os dias para gerir os 
seus processos

COMPETÊNCIA
Uma equipa dinâmica e multidisciplinar com cerca de 70 colaboradores 
em todo o país

RESPONSABILIDADE
O Desenvolvimento Sustentável e a Responsabilidade Social são parte 
integrante da estratégia da TRIGÉNIUS e um pilar de referência do nosso 
posicionamento no mercado

FLEXIBILIDADE
Uma vasta gama de soluções de software e hardware à medida de cada 
organização

LISBOA
211 165 262

SANTARÉM
243 359 020

OURÉM
249 544 773

FÁTIMA
249 530 800

www.trigenius.pt
comercial@trigenius.pt


