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Singura aplicație ERP concepută și creată împreună cu și pentru producătorii de mobilier.
Rapoarte
Observi evoluția activității companiei tale
cu ajutorul următoarelor rapoarte la nivel
de proiect, faze și subfaze sau perioade de
timp, care îți oferă informații despre:
• situații ﬁnanciare;
• centre de proﬁt și pierdere;
• categorii de venituri;
• manoperă și activitate de producție;
• consumuri la nivel de fabrică sau de
proiect;
• contractare oferte și valori realizate lunar;
• previziuni de vânzare pe baza ofertelor
existente.

Liste
Creezi și gestionezi liste de:
• parteneri;
• produse (standard sau fabricate);
• utilizatori și rolurile acestora.

Management
Urmărești gradul de încărcare al
angajaților și le modiﬁci activitatea, astfel
încât să te asiguri că proiectele tale sunt
ﬁnalizate la timp, cu minim de costuri
suplimentare. În acest modul:
• setezi sarcini pentru ﬁecare angajat;
• urmărești îndeplinirea sarcinilor
modiﬁci sarcinile în timp real;
• vizualizezi graﬁce Gantt la nivel de
resursă și de proiect.

Proiecte
Creezi proiectul și poți gestiona:
• oferte;
• contracte;
• anexe la contract;
• graﬁce Gantt de execuție;
• situații parțiale de lucrări;
• procese verbale de recepție;
• garanții;
• planiﬁcare sarcini pe resurse;
• rapoarte de costuri estimate vs.
realizate (mărfuri și materii prime,
manoperă, transporturi/ diurne/ cazări,
costuri indirecte, comisioane).

Resurse umane
Pentru că poți aﬂa în orice moment câte
ore a lucrat ﬁecare angajat este ușor să
evidențiezi:
• pontaje;
• absențe;
• concedii de odihna sau medicale.

Depozit
Îți organizezi și eﬁcientizezi activitatea,
corelând necesarul de materiale cu stocul
și proiectele tale. Poți genera următoarele
documente:
• note de intrare;
• bonuri de consum;
• bonuri de retur;
• avize și liste de pregătire;
• evidența cantitativ-valorică a stocurilor
ﬁșe de magazie și mișcări de stoc.

Productie
Ai tot ce este necesar pentru a avea o
evidență clară a mișcărilor la nivel de proiect:
• împarți proiectul pe faze și subfaze;
• introduci necesarul de materii prime pentru
ﬁecare fază sau la nivel de proiect;
• preluare necesar din imos CAD;
• urmărești deplasările în teren;
• urmărești lucrările zilnice ale ﬁecărui
angajat din producție;
• generezi etichete;
• raportezi activitatea ﬁecărui angajat din
producție pentru a face analize de cost pe
parcursul proiectului.

Ține la un click distanță
toate informațiile despre
business-ul tău,
disponibile pe orice browser,
oricând, oriunde.
Testează gratuit
timp de 15 zile!

Pentru testarea produsului poți folosi aplicația
generală, gratuit, pentru 15 zile. Ai acces la
toate modulele, împreună cu toți utilizatorii de
test, pentru o companie.
Apoi, dacă te-ai decis, poți să-ți calculezi singur
bugetul. Ai mai jos toate informațiile necesare.

Achiziții
Ai totul la îndemână:
• negocieri;
• cereri de ofertă;
• generare de comenzi către furnizori;
• stadiu comenzi;
• istoric de achiziție.

Financiar
Decizi împărțirea cheltuielilor între diverse
proiecte astfel încât, la ﬁnal, să ai o imagine
foarte clară asupra activității tale. Poți
introduce:
• facturi de intrare și de ieșire;
• chitanțe;
• plăți și încasări;
• poți importa sau exporta date din programul
tău de contabilitate.

Basic

Standard

Premium

Ultra

Utilizatori

1-4

5-9

10 - 19

20+

Preț / utilizator / lună

75 €

60 €

52.5 €

37.5 €
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Design, randări 3D, necesar de materale, ofertă de preț, documentație de producție: o singură soluție perfect integrată și testată,
care îți va aduce următoarele beneﬁcii:
• reducerea timpului necesar proiectării mobilierului, calculul ofertei, desenului de execuție și comenzilor de materiale și accesorii;
• reducerea costurilor cu resursa umană implicată în procesele de proiectare, vânzare, achiziții și pregătire pentru productie;
• sporirea productivității, întrucât volumul de oferte și proiecte de gestionat poate crește, în același timp cu reducerea costurilor;
• sporirea controlului asupra prețului ofertelor, asupra timpului de muncă al oamenilor, asupra producției.

Opțiuni
Bibliotecă de corpuri

Conﬁgurator

Documentație de vânzare
Documentație de achiziție
Documentație de producție

Descriere

3D ALL
Design

Se pot selecta diferite corpuri de bază, suspendate
sau turn, care sunt conﬁgurabile în funcție de mai
multe variabile precum: dimensiunea corpului, tipul
de prindere a plăcii de spate, lățimea totală, tipul
sistemelor de deschidere, tipul glisierelor, tipul
materialului, al cantului etc.

Corpuri conﬁgurabile, materiale, canturi, conectori și elemente
de feronerie utilizate în producția de mobilier din România
Planiﬁcare 3D mobilier, prin aducerea în scenă a corpurilor
disponibile în bibliotecă și conﬁgurarea acestora în funcție de
dimensiuni, caracteristici constructive, decoruri și accesorii
Generare randări 3D si oferte pentru clienți

Biblioteca de corpuri de mobilier conﬁgurabile
se poate folosi de către producătorii de mobilier
care au implementat deja imos, precum și ca
soluție împreună cu imos PLAN.

Generare necesar de materiale aferent proiectului
- Vedere explodată a ﬁecărui corp cu lista de componente
aferentă
- Listă de debitare și inform
ații de căntuire
- Listă de feronerie cu poze
- Desene de execuție pe reper (găurire) în format PDF și DWG
- Listă cu volumul și masa corpurilor

Bibliotecă CP și PD

Principii constructive și tipuri de repere ce pot ﬁ folosite pentru
a crea corpuri noi.

Creare corpuri noi
de către utilizator

Creare corpuri noi, utilizând caracteristicile constructive
existente în bibliotecă

Preț (euro, fără TVA)

3D ALL
Plan

Biblioteca de produse conﬁgurabile este creată
special pentru piața românească și utilizează
principalele materiale, canturi, conectori, sertare
și sisteme de ridicare folosite la mobilier, precum
și principiile constructive caracteristice pieței.

Alte servicii:
• personalizări biblioteci pentru imos;
• dezvoltări la comandă de biblioteci de produse
pentru imos;
• servicii de proiectare în imos;
• mentenanță pentru bibliotecile de produse
conﬁgurabile;
• training pentru folosirea bibliotecii de
produse.

4. 980

6. 980
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CAD | CAM
Planning

Design

Proiectare
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Costuri

Productie

Debitare

Cantuire

CNC

Asamblare

imos PLAN
Amenajare/ Vânzare

Documente de producție

Flux de lucru multifuncțional

• Selecția interactivă a articolelor
• Funcție de amenajare/ design
• Conﬁgurare articole
• Coș cumpărături
• Oferte de preț
• Contractare oferte
• Valori contractate lunar
• Previziuni de vânzare pe baza
ofertelor existente

• Vederi
• Plan
• Secțiuni ale camerei
• Nomenclator repere
• Liste de debitare
• Liste de montaj
• Etichete cod bare
• Etichete graﬁce

•
Generarea programelor CNC pentru
toate ﬂuxurile de producție care pot ﬁ
atribuite unei piese pentru a proﬁta de
toate capacitățile utilajului.
• Filtrarea caracteristicilor pieselor și
ramiﬁcarea la utilajul corespunzător.
• Distribuirea pieselor la toate ﬂuxurile
de lucru adecvate.

imos CAD

• Conectarea la productia CNC.
• Pentru aproximativ 95% din
piesele clasice viabiltate economică ridicată.
• Generarea datelor NC.
• Implementarea tuturor prelucrărilor și geometriilor.
• Generarea automată a codurilor
de bare și a codurilor QR.
• Adăugarea și alocarea automată
a sculelor.
• Alocarea automată a
parametrilor de prelucrare.

În functie de tipurile de utilaje pe care aveți în fabrică și de nevoile de dezvoltare
pe care le identiﬁcați, putem conﬁgura structura de soluții potrivită speciﬁcului
dumneavoastră. Obligatorii sau opționale, elementele cuprinse în pachetele de
mai jos sunt menite să vă ofere o soluție digitală completă pentru activitățile de
proiectare și producție.
Ofertele punctuale pot suferi modiﬁcări, în funcție de necesarul idenﬁcat.

Pachet
1

Pachet
2

Pachet
3

Pachet
4

CAD
CAM
Organizer
3D ALL fără modiﬁcare CP și PD
3D ALL full
Postprocesor CNC standard
Postprocesor CNC tip vertical
Postprocesor CNC tip nesting

Article Designer

Design/ Proiectare

Proiectare parametrică

• Design rapid și sigur cu asistenți
de proiectare
• Article designer: proiectare
parametrică
• Object designer: proiectare liberă
• Part designer: forme complexe

• Reperele și subansamblele sunt
compuse interactiv în 3D.
• Modiﬁcările și conexiunile sunt
ajustate automat ﬁind luat în
considerare în programele CNC și
necesarul de materiale.

Setare CNC standard

Interfață debitare
• Interfață liber conﬁgurabilă pentru
conectarea la softuri pentru generarea
diagramei de debitare optimizată
• În acest proces, pot ﬁ transferate
dimensiunile și descrierile pieselor,
numerele articolelor sau elementele graﬁce
ale pieselor.
• Piesa este marcată clar pe utilajul de
debitat și transferată automat către
utilajele CNC.

Setare CNC tip vertical
3D ALL training 8 ore
imos training 24 ore
imos training 56 ore

Total (€, fără TVA)

26 550 €
26 070 € 26 550 € 27 550 € 49 980 €
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