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O que o RPS 2015 oferece: 
 
 
INTEGRAÇÃO COM ENGENHARÍA  
Integração bidirecional da informação de novos produtos, estruturas, dimensões e pautas da 
qualidade, … gerada pelos departamentos de engenharia durante a fase de desenho, com os 
módulos de gestão da produção, compras e projetos de RPS. Desde o sistema de CAD até à 
produção, em tempo útil e sem erros.  
 
 
PLANEAMENTO AVANÇADO: MRPII & SCHEDULER  
Planeamento a longo e médio prazo das operações e cargas mediante um sistema MRPII, e a 
curto prazo, baseado em sequenciação e capacidade finita dos recursos de máquina ou grupos 
de máquina, recursos humanos ou de categorias e ferramentas auxiliares.  
 
 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRADOS  
Funcionalidade profunda para a gestão da manutenção preventiva e corretiva de bens de 
equipamento e instalações próprias como também de terceiros em regime de assistência 
técnica, tudo integrado com os outros módulos e funções de ERP: Compras e inventário de 
reposição, fornecedores, contabilidade, tesouraria, etc.  
 
 
GESTÃO AVANÇADA DA QUALIDADE  
Gestão e controlo de qualidade avançados, desde o desenho até à produção, passando por 
compras de materiais e serviços, qualidade em projetos e quantificação de custos de qualidade 
e não qualidade.  
 
 
GESTÃO DE PROJETOS  
Gestão completa de projetos, desde a sua definição por tarefas, objetivos (milestones), 
recursos, custos e planificação finita no âmbito de multiprojeto, seu desenvolvimento e 
seguimento relativo ao realizado em comparação com o planeado. 
 
 
PRODUÇÃO MULTIMODO  
Suporte global às operações produtivas da empresa. Desde a definição de produtos e 
processos, custos standard e reais, lançamento de ordens de produção, até ao seguimento das 
tarefas na linha de produção e aos resultados obtidos. Tudo em vários modos: fabricação 
discreta, por projetos, mista ou de processos.  
 
 
GESTÃO DOCUMENTAL INTELIGENTE  
Funcionalidade que fortalece as capacidades RPS relativo à gestão documental, mediante 
poderosas ferramentas de indexação automática e inteligente, com controlo de versões, 
segurança e busca semântica de documentos, tudo 100% integrado com o RPS.  
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BUSINESS INTELLIGENCE & BIG DATA  
Potente ferramenta de análise multidimensional da informação residente no RPS, auxiliado por 
um inovador motor automático de interpretação de dados e de negócio, baseado em técnicas 
e algoritmos de “data mining “.  
 
 
MODELADOR ESTRATÉGICO EMPRESARIAL E BPM  
Novas ferramentas de software que permitem aos utilizadores de RPS modelar graficamente 
os seus modelos de negócio, orquestrar a execução dos processos que o suportam mediante o 
uso de fluxos (workflow) e avaliar o seu rendimento mediante indicadores (KPI’s) num 
ambiente permanente de melhoria contínua dentro do próprio ERP.  
 
 
MOBILIDADE & WEB  
O RPS proporciona um conjunto de funcionalidades específicas num interface baseado em 
HTLM5, preparado para funcionar sobre plataformas Smartphone, estendendo assim as suas 
capacidades de interação a utilizadores móveis (comerciais, técnicos e engenheiros de projeto, 
técnicos de manutenção e outros)  
O RPS permite a independência da infraestrutura em função de cada necessidade: em modo 
cliente-servidor tradicional, três camadas ou mediante acesso através de um navegador a 
todas as suas funções. Desta forma torna-se muito mais fácil integrar no sistema, clientes, 
fornecedores, agentes comerciais e diferentes unidades de produção ou de trabalho e de 
pessoas que requerem mobilidade.  
 
 
INTERNACIONALIZAÇÃO  
O RPS está traduzido em mais de 10 idiomas entre eles Português, Espanhol, Alemão, Inglês ou 
Chinês (Mandarim) e está localizado para suportar requisitos legais para diversos países. O RPS 
conta com implementações e com um canal de distribuição especializado, na Alemanha, 
Áustria, Colômbia, Equador, Espanha, México, Perú, Portugal e outros países da Europa e 
América.  
 
 
MULTI-X  
O RPS está em plena sintonia com a indústria moderna, suportando funcionalidades 

específicas para grupos empresariais, incluindo a gestão em multi-empresa, multi-país, multi-

fábrica, multi-armazém, etc… em ambientes de relações cruzadas entre empresas, com 

consolidação de operações em multi-moeda e multi-plano de contas. 


