
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

CONHEÇA O

MES BY PPI-MULTITASK
Automação e integração na coleta de 
dados do chão de fábrica para aumentar
sua produtividade.



Fale com a TOTVS e automatize seu chão de fábrica com o MES by PPI-Multitask.

Com o MES by PPI-Multitask, sua manufatura
tem acesso ao que há de melhor em gestão 
industrial.

Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com
soluções nativas e conectadas ao seu ERP

Coleta de dados e apontamento online: garanta a confiabilidade
das informações da sua manufatura com diversos recursos, como
sensoriamento e monitoramento online das máquinas, interface
nativa com o ERP TOTVS, personalização de relatórios e dashboards, 
plataforma de BI integrável, entre outros

0800 70 98 100ppi-multitask.com.br

Avance na jornada para a indústria 4.0 com o MES by PPI-Multitask, o sistema que automatiza a coleta de dados no chão

de fábrica para garantir a integração dessas informações ao seu ERP TOTVS. A tecnologia possibilita o apontamento online

de itens essenciais na sua operação, como ordens de produção, consumos, paradas, entre outros, e transforma tudo isso

em dados e indicadores, em tempo real. Uma solução que torna a gestão de máquinas e operadores mais transparente

e contribui para a resolução de problemas, acionando áreas de apoio automaticamente.

GESTÃO ONLINE

Agilidade nos controles de produção, OEE
e manutenção para melhorar a eficiência
de máquinas e mão de obra, além de diminuir 
custos e quebras.

AUMENTO NA QUALIDADE 

Toda a tecnologia do MES by PPI-Multitask 
contribui para sua operação atender aos 
requisitos de normas e regulamentações, 
reduzindo refugos e retrabalhos.

AUTOMAÇÕES DIVERSAS

Informações mais qualificadas sobre chão
de fábrica, materiais e estoques, que ajudam
a identificar consumos reais e oportunidades 
de redução de perdas. 

GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES DE MANUFATURA COM INTEGRAÇÃO TOTAL AO SEU ERP.

http://www.ppi-multitask.com.br

