
O GTE – Gestão de Transformação e Embalamento é uma 

aplicação totalmente integrada com o Software Primavera, 

com a capacidade de melhorar todos os processos desde a 

receção da matéria prima até ao embalamento, passando 

pelo controlo da produção.

 

Com um conjunto completo de funcionalidades, pode tirar 

partido de um interface extremamente simples de utilizar 

em qualquer PC, tablet ou outro dispositivo móvel, com ou 

sem ecrã tátil.

 

A integração com o ERP simplifica o dia-a-dia dos seus 

colaboradores criando automaticamente registos, 

consumos ou faturas, entre outras possibilidades à medida 

da sua organização.
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 Integração com ERP Primavera

 Leitura de códigos de barra

 Sistema Operativo Windows

 Pode trabalhar em desktop ou tablets ecrãs táteis

 Interface adaptável ao tamanho do ecrã

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS 

“Soluções à medida da sua empresa”
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Mantenha a sua produção
e embalamento otimizados

 Planeamento de ordens de transformação e 

embalamento

 Priorização de ordens de transformação e 

embalamento

 Criação  e gestão de fichas técnicas de produtos

 Gestão e rastreio de lotes

 Controlo de qualidade

 Lançamento de consumos de matérias primas e 

embalagens

 Lançamento de Entradas de stock do produto 

acabado ou embalado

PRINCIPAIS
FUNCIONALIDADES 

 Visualização de Encomendas em aberto

 Visualização de stock de matérias primas 

embalagens e produtos acabados

 Alertas por email

 Alertas de Quebra de stock

 Alertas de Stock abaixo do valo mínimo

 Picking de encomendas

 Criação automática de faturas no ERP consoante o 

picking de encomendas
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SOFTWARE
BY TRIGÉNIUS

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


