IZARO APS
ESCALONADOR
DE PRODUÇÃO

Izaro APS, o software chave na planificação da produção
A Aspla é a maior e mais conhecida empresa do Grupo
Armando Alvarez, constituído por outras 15 empresas
presentes em toda a Espanha e com delegações em
Portugal, França e Reino Unido.
Esta empresa dedica-se ao fabrico de embalagens
flexíveis baseadas em filme de plástico para os
sectores da alimentação, agrícola, bebidas, indústrias
de lacticínios, etc., dispondo de um vasto leque de
produtos personalizados para cada cliente. O grupo
processa, anualmente, mais de 260.000 toneladas de
polietileno, exportando para mais de 40 países.
O processo de fabrico contempla três fases produtivas
com cerca de 70 máquinas, iniciando-se com a
extrusão da matéria prima, passando pela criação do
filme plástico onde, posteriormente, é impresso o
respectivo desenho, até se fabricarem as embalagens
para os produtos, tais como sacos, rótulos, invólucros
de pão de forma, etc..

Para esta planificação a ASPLA escolheu o Izaro APS
por se tratar de uma ferramenta de planificação
gráfica que permite a planificação de todas as Ordens
de Fabrico de uma forma rápida e simples, centrandose no agrupamento das características do produto e
proporcionando um prazo de entrega realista ao
departamento comercial da empresa. Desta forma,
uma vez enviadas todas as Ordens de Fabrico do
Sistema de Gestão para o Izaro APS, estas são
sequenciadas graças aos algoritmos próprios deste
escalonador, originando uma solução de acordo com
os objectivos da empresa.

Em todo este processo bastante complexo é de vital
importância existir uma planificação que permita ir
agrupando as diferentes Ordens de Fabrico em função
das características específicas do produto que se
pretende fabricar, tal como a cor, o material, a
espessura, etc., para, desta forma, serem reduzidos
os tempos de mudança de um trabalho para o
seguinte e, portanto, reduzir os custos e os prazos de
entrega ao cliente.
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ASPLA – Plásticos Españoles, S.A.
Actividade
Fabricação de lâminas, folhas, filmes e fitas plásticas
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