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Produção Animal ( Corte e Leite)

Cadastro de animais completo com controle integrado de genealogia

Controle de cadastro de lotes e suas movimentações

Controle completo de

dados produtivos

• Controle de pesagens corporais com possibilidade de importação de dados via arquivo para integração

a balanças eletrônicas

• Controle de produção de leite por ordenha.

• Controle do ciclo produtivo do animal através da abertura e do encerramento de lactações associado a

eventos reprodutivos

Controle completo de

eventos reprodutivos

• Rotina específica para liberação das fêmeas para reprodução

• Controle de coberturas através de estação de monta

• Controle de touros utilizados nas coberturas através da recomendação de acasalamento

• Controle completo de coletas e transferências de embriões, bem como suas análises de eficiência

• Controle de coberturas / inseminações, diagnósticos, eventos reprodutivos e partos

• Controle de inseminações associadas a protocolos hormonais para análise de eficiência

Controle completo de

dados sanitários

• Cadastro de ocorrência de doenças e de exames diversos

• Controle completo de ocorrência de mastite clínica para rebanhos leiteiros com acompanhamento de

eficiência por tratamento

• Cadastro de informações de análise de leite contemplando processo de importação a partir de arquivos

de extensão *.TXT ou *.CSV.

• Análise de leite a partir de amostra de leite de tanques.

• Rotina para cadastro de classificação de escore de tetos

• Controle completo de aplicação de medicamentos / vacinas

Controle de

agrupamento de

animais p/ cálculo de

dietas

• Agrupamento a partir de critérios a serem selecionados e parâmetros a serem definidos pelo usuário

• Cadastro das dietas utilizadas e associação das mesmas aos lotes criados através da rotina de

agrupamento

Gestão econômico-financeira

Avaliação patrimonial; de receitas; de inventário e estoque;

de despesas; econômica, incluindo: margens; remuneração

de capital

Apuração dos custos, com informações apresentadas em

valores e em relação às unidades produzidas, com curva

ABC das despesas e ponto de equilíbrio

Acompanhamento do fluxo de caixa: fluxo de caixa diário

(saldo mensal, acumulado ou ambos), fluxo de caixa mensal

detalhado (com saldo mensal, acumulado ou ambos)

Planejamento orçamentário com avaliação do planejamento

orçamentário realizado

Curva ABC de produtos e serviços, permitindo a rápida

identificação das despesas mais impactantes no sistema

Despesas indexadas por compras, pagamentos (contas a

pagar) ou ordem de compras (abrangendo o detalhamento

minucioso do item). Ordem de compra. Mapa de cotação

Listagem das movimentações bancárias e de tesouraria

para conciliação

Movimentações financeiras, com detalhamento de

despesas, receitas e saldo e associação entre contas

gerenciais, centros de custos e estoques

Resumo das receitas realizadas, indexadas por vendas e

por recebimentos (contas a receber)

Controle de estoque

Controle detalhando de todas as movimentações de estoque (entrada e

saída de produtos estocáveis) que formarão o saldo de determinado

item

Inventário: detalhamento completo dos produtos em estoque e valores

imobilizados em determinada data definida pelo usuário

Mapa de entradas Registros de entradas dos produtos estocáveis

(estoque inicial, compra, produção, cortesia, devolução de consumo ou

entrada de ajuste)

Mapa de saídas contemplando registros de saídas dos produtos

estocáveis (consumo, venda, saída de ajuste ou doação)

Registro de atividades

Carregamento e preenchimento de modelos de formulários

configuráveis conforme as demandas dos grupos de usuários (com

campos de informações numéricas e textuais)

Envio dos formulários com os registros das atividades com controle e

identificação do usuário, contemplando o bloqueio de envio conforme

limites de prazo
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Relatórios

Relatórios analíticos (por fazenda)

• Avaliação econômica

• Índices produtivos e reprodutivos

• Índices da qualidade do leite/saúde do úbere

Relatórios Setoriais (dados consolidados de todas as fazendas)

• Avaliação de indicadores financeiros

• Avaliação de indicadores produtivos

• Avaliação de indicadores do rebanho

• Avaliação de indicadores de sanidade

• Avaliação de indicadores da qualidade do leite/saúde do úbere

Relatórios de Benchmarking utilizando índices sobre dados zootécnicos

(relativos à reprodução, à produção e à saúde), agrupados por grupos

• Atividade pecuária predominante

• Produção de leite por vaca

• Raça

• Estado Federativo

• Número de ordenhas

• Tipo de aleitamento

• Sistema de produção

• Fazendas ou grupo de fazendas (para usuários administradores)

Relatórios de acompanhamento dos envios de formulários das atividades registradas para os bancos de dados gerenciados pelo sistema local

Aplicativo de visualização de relatórios do tipo consulta criados conforme as demandas de levantamento dos dados registrados e calculados

Estrutura de gerenciamento

Cadastro de bancos de dados (fazendas / propriedades) conforme estrutura de gerenciamento através do software

local

Cadastro de usuários

Associação dos bancos aos usuários (viabilizando o acesso aos dados de múltiplos bancos de dados de acordo com

as autorizações necessárias)

Controle de acesso, através da identificação do usuário no acesso, com a configuração de níveis diferenciados de

autorizações

Cadastro dos formulários que poderão ser enviados através do sistema local

Armazenamento de dados

Aplicativo de armazenamento de cópias de segurança dos bancos de dados gerenciados no sistema local

Aplicativo de envio e armazenamento de documentos comprobatórios por usuário com a identificação do banco de

dados respectivo
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Balanced Scorecard
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Planejamento Estratégico

Cadastro dos componentes do plano

traçado

• Mapa do negócio (missão, negócio, insumos, equipamentos, pessoal, fornecedores,

produtos, clientes)

• Objetivos estratégicos

• Mapa estratégico (perspectivas e objetivos) conforme a metodologia BSC

• Matriz de Iniciativas X Fatores Críticos de Sucesso (FSC)

• Metas

• Medidas (planos, programas, padrões, etc.)

• Indicadores (individuais, por unidade gerencial, e globais, de acordo com grupos de

propriedades, cujos índices sejam advindos do software web integrador)

• Planos de ação (o que será feito, por quem, justificativa, meios e data limite)

Definição da estrutura estratégica

Cadastro de períodos (anos de gestão) para a definição temporal do planejamento estratégico

Cadastro de unidades gerenciais (a serem relacionadas aos indicadores das metas), com hierarquização e vinculação de usuários

responsáveis e apoiadores

Cadastro de terminologias e classificações para a inserção e acompanhamento do planejamento estratégico conforme a metodologia

BSC

Aplicativo de comunicação interna e envio de e-mails para usuários de forma geral e de acordo com a hierarquização das unidades

gerenciais

Controle de acesso, através da identificação do usuário no acesso, com configuração de níveis diferenciados de autorizações

Execução das ações planejadas

Lançamento dos resultados individuais por unidade gerencial

Aplicativo de envio e armazenamento de documentos comprobatórios por indicador de meta das unidades gerenciais

Cadastro e registro de anomalias e não conformidades

Obtenção automatizada dos resultados dos indicadores globais conforme dados calculados pelo sistema web integrador

Registro das solicitações de repactuação e cancelamento de metas e indicadores, bem como das comunicações e dos resultados

afirmativos e negativos

Gerenciamento das atividades realizadas conforme planos de ação traçados

Verificação das ações realizadas e resultados obtidos

Geração de painel de controle com os resultados realizados (reais e em percentual de cumprimento da meta) com tabelas de valores e

faróis de identificação do desempenho das unidades gerenciais

Emissão de relatórios de listagem dos componentes do plano estratégico e de auditoria dos resultados e das ações realizadas

Acompanhamento das correções e melhorias

Diário de bordo para cadastro e acompanhamento de ocorrências
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