
                                                                                               

 

1. Concepción do prox ecto.

1.1. Obxecto e  ámbito de ampliación.
Pereira Productos del Mar é unha empresa de máis de 60 traballadores que procesa todo tipo de 

peixe conxelado na súa factoría, na actualidade

ningunha ferramenta informática para

quere decir que os datos da produción non están en 

información xerada no departament

A información flúe de maneira física e nalgún caso mediante correos electrónicos

erros na planificación, control e seguimento da produción

Para corrixir estes erros na planificación, control e seguimento 

tipo de actuación no ámbito das novas tecnoloxías. para corrixir estes erros, Inteco propúxolle a

realización dun sistema de xestión da 

• Definición de produto 

• Creación e lanza mento

• Calculo dos recur s

necesidades de maquinaria

• Reserva de recursos existentes 

necesidades. 

• Lanzar pedidos ou pe

existentes  non sexan suficient

• Imputación  de costos

unha vez realizada nos procesos que non sexa posible

                                                                                               

 

ecto.  

ámbito de ampliación.  
Pereira Productos del Mar é unha empresa de máis de 60 traballadores que procesa todo tipo de 

a actualidade a empresa Lider (Pereira Productos

ningunha ferramenta informática para levar a cabo ningún tipo de xestión no ámbito

quere decir que os datos da produción non están en ningún repositorio común que aglutine toda a

o departamento de produción.  

de maneira física e nalgún caso mediante correos electrónicos

erros na planificación, control e seguimento da produción. 

na planificación, control e seguimento Pereira propuxo realizar algún 

o de actuación no ámbito das novas tecnoloxías. para corrixir estes erros, Inteco propúxolle a

realización dun sistema de xestión da produción, que disporá de: 

Definición de produto indicando artigos que o compoñen, e as tarefas a realizar

mento  ordes de fabricación ,  

sos da fabricación  tales como materias primas, 

maquinaria. 

Reserva de recursos existentes para unha orde de fabricación

ou pe tición de ofertas o provedor  no caso de que as materias primas 

existentes  non sexan suficientes o estean reservadas. 

costos  reais  á orde de fabricación no momento da 

nos procesos que non sexa posible.   
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Pereira Productos del Mar é unha empresa de máis de 60 traballadores que procesa todo tipo de 

Productos del Mar) non posúe 

ningún tipo de xestión no ámbito da produción. O cal 

común que aglutine toda a 

de maneira física e nalgún caso mediante correos electrónicos. Isto provoca 

Pereira propuxo realizar algún 

o de actuación no ámbito das novas tecnoloxías. para corrixir estes erros, Inteco propúxolle a 

indicando artigos que o compoñen, e as tarefas a realizar 

aterias primas, recursos humanos e 

para unha orde de fabricación unha vez coñecidas as 

no caso de que as materias primas 

no momento da súa realización ou  



                                                                                               

 

• Calculo de rendementos

empresariais.  

O obxectivo da empresa líder e controlar a súa produción podendo realizar todo tipo de cálculos 

estatísticos e históricos de produción

maquinaria 

O obxectivo do socio tecnolóxico

poda ser implantado nun número elevado

como un Módulo dentro do seu ERP Basicpyme

1.2. Definición e funcio

escolla. 
 

O sistema a desenrolar en Pereira de 

produto asignándolle as tarefas para a súa 

Esta definición realizarase en forma arbórea que permitira indi

artigos para chegar o produto final. A est

semi-elaborados 

 

Observase na figura que trala

un novo artigo de nivel superior. Por elo

de pezas poderá utilizar este modelo de xestión da produción

                                                                                               

 

Calculo de rendementos  e xeración de informes para axuda nas 

O obxectivo da empresa líder e controlar a súa produción podendo realizar todo tipo de cálculos 

estatísticos e históricos de produción, para poder facer cálculos de materias primas, persoal e 

tecnolóxico é  a de obter un produto de xestión 

elevado de empresas de produción coa posibilidade de ser

RP Basicpyme ou enlazado con outros existente

Definición e funcionalidade. Tecnoloxías que se van utilizar e xustificación da 

O sistema a desenrolar en Pereira de xestión da produción realizará as 

para a súa realización, materias primas e materiais semi

 
Esta definición realizarase en forma arbórea que permitira indicar a orde de ensamblax

artigos para chegar o produto final. A esta árbore pódense asignar tanto materia

la realización dunha tarefa que ten un consumo de artigos chegase a 

un novo artigo de nivel superior. Por elo, toda empresa que a súa produción sexa mediante ensamblaxe 

poderá utilizar este modelo de xestión da produción.  
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e xeración de informes para axuda nas decisións 

O obxectivo da empresa líder e controlar a súa produción podendo realizar todo tipo de cálculos 

erias primas, persoal e 

 da produción áxil e que 

coa posibilidade de ser integrado 

existentes no mercado. 

nalidade. Tecnoloxías que se van utilizar e xustificación da 

realizará as funcións de definición de 

materias primas e materiais semi-elaborados. 

car a orde de ensamblaxe dos 

materias primas como artigos 

 

consumo de artigos chegase a 

sexa mediante ensamblaxe 



                                                                                               

 

Na definición de produto indícanse

elas, así como, a maquinaria e o persoal necesario e 

produto. 

Creación de ordes de Fabricación.

O seguinte obxectivo será a creación das or

definición de produto. Para elo, indicarase o

entrega se tivese. No caso de que todos os recursos necesarios estivesen dispoñibles

a orde de fabricación.  

Este lanzamento permite a chegada 

o uso de materia prima necesaria.   

Calculo de Recursos Necesarios.

Unha vez creada a orde de fabricación e necesario calcular 

fabricación para a cantidade total de produto indicado na orde

primas e os tempos de persoal e de máquina. 

Posto que un produto pode estar composto de varios sub produtos, s

recursivo para o cálculo de tódalas 

primas son as ultimas follas da arbore

son produtos semi-elaborados.  

 

 

                                                                                               

 

ndícanse as materias primas e a cantidade necesaria de cada unha de 

e o persoal necesario e por último o tempo de realización 

Creación de ordes de Fabricación.  

será a creación das ordes de fabricación dun destes artigos que posúa a 

Para elo, indicarase o produto a fabricar, a cantidade

que todos os recursos necesarios estivesen dispoñibles

Este lanzamento permite a chegada á zona de fabricación da información da

 

Calculo de Recursos Necesarios.  

a vez creada a orde de fabricación e necesario calcular os recursos 

tal de produto indicado na orde. Por tanto, dirase a cantidade

tempos de persoal e de máquina.  

Posto que un produto pode estar composto de varios sub produtos, será necesario un método 

de tódalas necesidades para chegar a tódalas ramas da 

arbore de definición de produto xa que os artigos inte
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s e a cantidade necesaria de cada unha de 

o tempo de realización por unidade de 

des de fabricación dun destes artigos que posúa a 

roduto a fabricar, a cantidade a fabricar e prazos de 

que todos os recursos necesarios estivesen dispoñibles podería lanzarse 

información das tarefas a realizar e 

os recursos necesarios de 

. Por tanto, dirase a cantidade de materias 

erá necesario un método 

necesidades para chegar a tódalas ramas da árbore. As materias 

xa que os artigos intermedios do arbore 



                                                                                               

 

Reservas de Material. 

Unha vez calculadas as necesidades de materias primas e necesario 

prima. Esta reserva de material evitará

asignado a outra orde de fabricación pendente de realizar 

Lanzar pedidos ou petición de ofertas o provedor.

Dadas as necesidades de materias primas

materias primas poderanse lanzar os

cubrir as necesidades. É por elo que se realizarán pedidos ou ofertas a provedor automáticos destas 

materias primas. As ofertas pediranse a tódolos provedores que sirvan esa materia prima e os pedidos 

so a un deles. É necesaria una interface gráfica para que o usuario configure a

 

Imputación  de costos reais.

Unha vez lanzada a orde de fabricación 

reais das tarefas tanto de persoal como d

                                                                                               

 

Unha vez calculadas as necesidades de materias primas e necesario facer 

Esta reserva de material evitará que outra orde de fabricación conte cun stock que xa esta 

outra orde de fabricación pendente de realizar  

r pedidos ou petición de ofertas o provedor.  

necesidades de materias primas, as existencias no noso almacén

os pedidos a provedor no caso de que as existencias non 

por elo que se realizarán pedidos ou ofertas a provedor automáticos destas 

materias primas. As ofertas pediranse a tódolos provedores que sirvan esa materia prima e os pedidos 

so a un deles. É necesaria una interface gráfica para que o usuario configure a 

Imputación  de costos reais.  

vez lanzada a orde de fabricación imputaranse os consumos reais así como os tempos 

reais das tarefas tanto de persoal como das máquinas. As imputacións deses costos 

 

4 

 

facer a reserva da materia 

que outra orde de fabricación conte cun stock que xa esta 

almacén e a reserva de 

existencias non chegasen a 

por elo que se realizarán pedidos ou ofertas a provedor automáticos destas 

materias primas. As ofertas pediranse a tódolos provedores que sirvan esa materia prima e os pedidos 

 súas preferencias.  

se os consumos reais así como os tempos 

deses costos póderanse realizar 



                                                                                               

 

tanto no momento da súa realización

tarefa.   

Cálculo de rendementos.  

Unha vez rexistrados os datos reais da 

calculo de desviacións con respecto o 

decisións estratéxicas empresariais.

As tecnoloxías de programación

plataforma código aberto multi-

http://www.mono-project.com. Como entorno de desenrolo utilizarase MonoDevelop

almacenamento de datos utilizarase Mysql na súa versión 5.5 

módulos para la distribución do aplicativo 

 

 

                                                                                               

 

da súa realización ou nos procesos que non sexa posible,

os datos reais da produción realizaranse os cálculo

con respecto o teórico. Xeraranse uns informes para 

empresariais. 

de programación que se utilizaran no desenvolvemento da aplicación será

-plataforma de  Framework .net mediante  Proxecto Mono

. Como entorno de desenrolo utilizarase MonoDevelop

almacenamento de datos utilizarase Mysql na súa versión 5.5 http://www.mysql.com

aplicativo ós clientes. 
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ou nos procesos que non sexa posible, unha vez realizada a 

lculos de rendementos e 

informes para a axuda de toma de 

da aplicación serán unha 

plataforma de  Framework .net mediante  Proxecto Mono 

. Como entorno de desenrolo utilizarase MonoDevelop. Como 

http://www.mysql.com. Actualizador de 


