
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soluções de Tecnologias de 
Informação 

 Cadeia de produção   

Registo de todos os processos de 

transformação de produtos durante a sua 

produção. 

o Produtos Simples – Granel ou embalagem  

o Produtos Compostos – 4ªGama 

  

 Qualidade e Rastreabilidade  

Controle da localização individual de cada 

lote durante a cadeia de produção através 

da impressão de códigos de controlo. 

 

 Encomendas  

Gestão de encomendas e acompanhamento 

da produção das mesmas. 

 

 Controlo de Stocks 

 Registo permanentemente atualizado da 

quantidade e localização de todos os 

produtos.  

 

 Etiquetagem  

Impressão automática de etiquetas para 

produto, caixa e palete. 

o Modelos de etiqueta definidos de acordo 

com a família de produto, entidade 

destinatária e tipo de documento. 

o Suporta códigos EAN-13, GTIN, SSCC 

 

 Gestão de produtores 

o Controle de entregas, qualidade de 

produtos e devoluções. 

o Criação de resumos periódicos para 

facturação. 

o Controle das caixas utilizadas pelos 

fornecedores 

 

 Integração com sistemas de faturação 

Permite a exportação de guias de saída 

para facturação. 

PRODUTIV I DADE  

A sua utilização é bastante 

rápida, simples e intuitiva, 

tendo como objectivo agilizar 

o processo de produção, 

garantindo o controlo de 

qualidade e rastreabilidade. 

 

 

UTIL I ZAÇÃO FÁCI L  

Pode utilizar ecrã táctil de 

modo a minimizar a 

utilização de teclado e rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre 

qualquer um dos nossos 

produtos ou serviços, visite-nos 

na Web em:  

www.aldape.pt 

 

 

 
 

Sistema de Gestão de  
Transformação de Produtos Agrícolas 

O AGP é um sistema vocacionado para o apoio na indústria de produção, comercialização e 

transformação de produtos hortícolas frescos, a granel ou embalados. Permite um grande controlo 

nos processos de produção, de modo a garantir a qualidade do produto final. Implementa as 

normas de etiquetagem de embalagens, caixas e paletes utilizadas pelos principais distribuidores. 

file://smart/E/_projs/els/agp/folheto/www.aldape.pt


 

SUP ORTE TÉ CNI CO  

Suporte técnico no local ou 

remoto, permitindo a resposta 

imediata a problemas. 

 

 

SOLUÇÕES CHAVE NA 

MÃO 

A modalidade chave na mão, 

como o próprio nome indica, 

significa o fornecimento integral 

de qualquer solução 

apresentada. Esta modalidade 

pressupõe a instalação das 

infraestruturas tecnológicas 

necessárias, instalação e 

configuração de todos os 

componentes tanto de hardware 

e software, culminando nos 

serviços de formação e 

consultoria. 

 

 

SERVIÇOS 

DISPONÍVEIS  
 

 Suporte técnico 

 Instalação e Configuração 

 Manutenção 

 Suporte para Aplicações 

 Suporte para Hardware 

 Assistência Garantida 

 

 

 

 

 Windows XP / Vista / 7 / 8 

RAM 1GB 

 Ecrã táctil (Opcional) 

 Compatível com qualquer impressora de códigos de barras com drivers Windows. 

Testado com Zebra, Citizen, EPSON.  

 Base de dados SQL Sever 2008 

Módulos e Funcionalidades 

Requisitos de Sistema 

Rua Sargento Monteiro Ferreira, 15 Albogas 
2715-442 – Almargem do Bispo - SINTRA 
Telefone: 219622343    pduarte@aldape.pt 

 

O licenciamento do sistema é 

bastante flexível, podendo ser 

configurado em soluções 

monoposto ou multiposto sem 

limite de utilizadores. 

 

 Sistema base 

o Guias de entrada 

o Produção Granel 

o Produção Embalados 

o Encomendas 

o Impressão 

 Outros Módulos 

o Produtos embalados 

compostos 

o 4ª Gama 

o Integração facturação 


