
Fale Conosco!

Satisfação dos clientes

Por que utilizar?
Informações instantâneas

Performance dos Almoxarifes

Ambiente OnLine e OffLine

Qualicar a informação para tomada de 
decisões

dos materiais para os colaboradores diminuindo 
tempo perdido em las. Aumento de produtividade 
e rastreabilidade de produtos nas obras .

Com o geo conseguimops 
me-lhorar muito nossa acura-
ci-dade de estoque eliminar os 
gargalos durante a cautela

Edilson Lopes

sões são tomadas com base no uso das informações 
geradas em tempo real pelo geo.

Através do geo a NM Engenha-
ria vem otimizando o uso dos 
recursos, a efetividade dos 
serviços. As deci-
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EXPERIÊNCIA COMPROVADA

E-mail: comercial@brazpine.com
Visite: www.brazpine.com
+55 51 3091.3223

Setor INDÚSTRIA E SERVIÇOS
AMBIENTE INTEGRADO

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA



Gerencie os itens com validade 
de utilização

perecíveis

Operações de manufatura e 
composição de itens

transformação e kits

Controle desde a entrada, os 
itens locados em sua empresa

locação

Controle a utilização e os abaste-
cimentos

frota - combustivel e uso

Baixa do estoque diretamente às 
Ordens de Serviço

PCM

compras
Solicitação, Requisição, Cotação, 
Efetivação e Recebimento

Garanta seus níveis ideais de es-
toque sem gargalos

estoque mínimo

POSTO AVANÇADO
Embora a operação esteja distante de sua base, 
você mantém o controle da utilização de materi-
ais, ferramentas, equipamentos e veículos

EM POSSE DO COLABORADOR
Não perca mais ferramentas e materiais, diga adeus as 
chas manuscritas. Saiba o que, quando, quem e aonde 
foi feita a cautela. Tenha uma visão mais precisa do que 
está disponível e em posse da equipe.

PARA SUA EMPRESA
VANTAGEM COMPETITIVA

CONTROLE ESPECIALIZADO
Utilizando código de barras e coletores de 
dados, modernos e portáteis, você tem o con-
trole e a gestão de seu estoque, nas seguintes 
operações:

RECEBIMENTO
ESTOCAGEM

SEPARAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO
TRansferências
expedição

Único Controle numa plataforma de 
sistema de fácil utilização para o Gestor 
e o Usuário.

-CUSTOS
+PRODUTIVIDADE

Para aumentar o desempenho de sua empresa a 
BRAZPINE desenvolveu o GEO. Uma solução pio-
neira no controle e automatização de estoque.

Controle Lotes e Ativos, rastrean-
do a posição dos itens, possibil-
itando a informação da TAG, onde 
está ou em posse de quem.

RASTREABILIDADE

Controle itens com validade espe-
cicada. Efetue a liberação da cali-
bração. Garanta a utilização dos 
itens dentro da validade.

CALIBRÁVEIS

Atenda as normas de Segurança 
do Trabalho. Registre a cha de 
EPI eletronicamente. Controle o 
vencimento dos CAs.

EPIs

brazpine.com


