
A Solução Mais Simples para Impulsionar o 
Módulo de Produção do SAP Business One

“O que acontece na área de
produção não precisa permanecer 
na área de produção ..."

Captura de dados de produção em tempo 
real com leitores de código de barras ou 
dispositivos de toque
Implementação acelerada com um 
aplicativo fácil de usar
Rastreabilidade dos detalhes da ordem
de produção
Redução de papelada e captura manual
de dados
Use o módulo de produção do
SAP Business One  ao máximo

O PDC-One é uma solução projetada com 
simplicidade, para capacitar os operadores a 
registrar seu progresso, horas trabalhadas e 
consumo de matéria-prima em relação às 
ordens de produção do SAP Business One 
usando códigos de barras ou dispositivos 
móveis.
Com uma implementação acelerada e 
simplicidade de uso, o PDC-One é uma 
ferramenta incrivelmente eficiente para 
melhorar a visibilidade e a precisão dos dados 
em um período muito curto de tempo.

www.pdc-one.com



Uma implementação simples 
implica que você desfrutará 

do PDC-One em muito pouco 
tempo, rastreando os 

detalhes de suas ordens de 
produção com o mínimo de 

interrupção de suas 
operações e sistemas de 

produção.

Capturar e relatar horários dos funcionários.

Tecnologia baseada na Web e compatível 
com praticamente qualquer dispositivo.

Gerenciamento normal de transações de uma 
ordem de produção SAP, incluindo registro de 
produto, emissão de material e backflushing, 
com acompanhamento de estágio e recursos.
Gerenciamento de número de série e lote.
Leitura de código de barras.
Painel de status de produção integrado.

Nossa equipe de especialistas está pronta para apoiá-lo.
Entre em contato conosco para saber mais sobre o PDC-One:
América Latina: 
Europa:
América do Norte:

+52 33 8421.LISA  
+44-(0)203-608 1513
+1 (800) 270-9420      

Escritórios: América Latina - EMEA - USA - Canada - Asia
www.pdc-one.com | www.nwaretech.com
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