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1. Introdução 

O kanban consiste em uma representação de uma produção 

(tarefas) a serem realizadas, através de um painel físico e fichas coloridas 

determinando o tipo da tarefa pela cor, movimentando as mesmas entre 

áreas de acordo com a evolução da tarefa. 

Muitas empresas do setor de produção industrial utilizam desta 

metodologia, desde montadoras de veículos, fabricas de alimentos e 

indústrias farmacêuticas. Devido à está grande necessidade a Nepre 

Consulting desenvolveu o Kanban Eletrônico X.0. 

O principal objetivo do Kanban Eletrônico X.0 é melhorar a gestão 

de produção nas industrias, tendo uma ampla visão da produção em tempo 

real, evitando possíveis falhas e otimização do tempo. 

 

Pontos positivos do Kanban Eletrônico X.0: 

• Maior Facilidade: O usuário realizará a movimentação das fichas de 

qualquer terminal autorizado, desde que seu nível de usuário 

permita o mesmo. 

• Maior Controle de Tempo: Ganho na produtividade com um 

algoritmo inteligente que define para onde enviar as ordens 

programadas, tendo um equilíbrio maior na produção. 

• Maior Segurança: Toda e qualquer mudança de registro no sistema 

será registrado o usuário responsável. 

• Número Ilimitado de usuários. 

• Reprodução de vídeos educativos. Ex: Utilização correta de EPI. 

• Exibição de áreas escolhidas, com temporizador editável. 

• Informativo de tempo da ficha em determinada área. 

• Histórico de movimentação das fichas. 

• Controle de acesso a determinadas áreas. 

 

Pontos negativos do kanban convencional: 

• Risco de perda de fichas. 

• Risco de movimentação indesejada de fichas. 

• Não há registro de movimentação de fichas. 

• Perda de tempo. 

• Não há balanceamento inteligente que aumente a eficiência e 

produtividade.  
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2. O que são Reatores? 

Os reatores são recipientes para ocasionar reações químicas da 

matéria prima, se assemelham a batedeiras gigantes, produzindo em alto 

escala economizando tempo e gerando o mínimo de custos. 

3. O que são Envasadoras? 

As envasadoras são equipamentos que realizam a 

dosagem/medição de volume de matéria prima a serem embaladas e/ou 

entubadas, evitando erros e desperdícios. 

4. Primeiros Passos 

4.1 Acesso ao Sistema 

O usuário deverá realizar o login escolhendo sua unidade para ter 

acesso as funcionalidades do sistema. 

 

    Figura 1 – Tela de Login. 
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O usuário ao realizar o primeiro acesso terá a opção de mudança de 

senha, logo dentro do sistema também conta com está opção. 

 

Figura 2 – Trocar Senha. 

4.2 Tela de Navegação 

Ambiente de trabalho do Kanban Eletrônico X.0. Após o usuário 

realizar login no sistema, a tela abaixo será exibida. Está tela é a principal 

do sistema onde o usuário poderá navegar nos menus e botões para 

acessar as funcionalidades desejadas. 

 

 
Figura 3 – Ambiente Kanban Eletrônico X.0 
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4.3 Menus de Navegação 

Em diversas telas do sistema o usuário encontrará a barra de ferramentas 

de acordo com a figura 4. Para realizar um novo cadastro click em  preencha 

os devidos campos e click em salvar .Para edição dê dois clicks sobre a linha 

da lista de dados cadastrados, realize a edição e click em salvar . Caso queira 

deletar algum registro dê dois clicks sobre a linha da lista de dados cadastrados 

e click em deletar.  

 

 

Figura 4 – Barra de Ferramentas. 

 

 

Funcionalidades do atalho lateral esquerdo: 

 

 

Figura 5 – Atalhos. 
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5. Menu Gerenciar 

5.1 Itens 

No menu Gerenciar / Itens, de acordo com a figura 6 o usuário 

poderá realizar o cadastro / edição / exclusão de itens de produção em 

determinada fabrica. A tela itens conta ainda com a opção de realizar 

buscas. Este cadastro existe para que o usuário possa cadastrar regras 

de fabricação, por exemplo, o produto A pode ser fabricado apenas nos 

reatores 1,2,3.  

O algoritmo inteligente de programação utiliza deste para realizar o 

calculo e indicar o posicionamento da ficha kanban no sistema com intuito 

de otimização da produção. 

 

Após acessar o menu Itens será exibido a tela abaixo: 
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Figura 6 – Tela de itens. 

Campo Descrição Obrigatório 

Nome do Item Nome do Produto S 

Unidade Unidade onde o usuário está 
logado é onde o produto será 

cadastrado. 

S 

Ativado / Desativado Ativar ou Desativar algum 
produto 

S 

Reatores Vinculação do produto em quais 
reatores podem ser produzidos. 

S 

Filtrar Filtro de pesquisa de produtos. 
O usuário pode buscar o 

produto através de qualquer 
campo. (nome, ativo, 

desativado. 

N 
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5.2 Reatores 

No menu Gerenciar / Reatores de acordo com a figura 7, onde deverá ser 

realizado: cadastro / edição / exclusão de reatores.  

 

Abaixo temos a tela de cadastro de reatores, nesta tela o usuario poderá 

cadastrar reatores com suas devidas capacidades.  

O algoritmo inteligente de programação utiliza deste para realizar o 

cálculo e indicar o posicionamento da ficha kanban no sistema com intuito 

de otimização da produção. 

 

Figura 7 – Tela de Reatores. 
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Campo Descrição Obrigatório 

Nome Inclusão do nome do Reator S 

Capacidade Capacidade em kg em que o 
reator suporta. 

S 

Ativo Se o checkbox se encontra 
marcado o reator está ativo 

S 

 

5.3 Tipo 

No menu Gerenciar / Tipo de acordo com a figura 8, onde é realizado: 

cadastro / edição / exclusão dos Tipos da ordem. 

 

O cadastro de tipo é apenas um campo informativo para maior 

controle das ordens de produção, por exemplo (Tipo teste, Tipo definitivo).  

A definição de tipo não é obrigatória e pode ser criada de acordo 

com as necessidades do cliente. 

 

Figura 8 – Cadastro de Tipo. 
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5.4 Envasadoras 

No menu Gerenciar / Envasadora de acordo com a figura 9 é onde é 

realizado: cadastro / edição / exclusão das envasadoras. 

 

A tela abaixo corresponde ao cadastro de envasadora onde o usuário 

pode realizar o cadastro e associar o tipo do equipamento (envase a quente ou 

a frio), poderá ainda escolher a cor da ficha das ordens de produção 

destinadas a essa envasadora. 

O algoritmo inteligente de programação utiliza este deste para 

realizar o cálculo e indicar o posicionamento da ficha kanban no sistema 

com intuito de otimização da produção.  

 

Figura 9 – Cadastro de Envasadora. 
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Campo Descrição Obrigatório 

Tipo Tipo da envasadora: Quente ou 
Fria 

S 

Ativo Se o checkbox se encontra 
marcado o reator está ativo 

S 

Nome Inclusão do nome da 
Envasadora 

S 

Cores Cor da ficha do kanban de 
acordo com a envasadora 

S 

 

5.5 Sobras 

Ao finalizar uma produção pode haver sobras de material. No menu 

Gerenciar / Sobras, de acordo com a figura 10 onde são realizados: cadastro / 

edição / exclusão / finalização de sobras. 

 

A tela abaixo é destinada ao cadastro de sobras, para que o usuário possa 

lançar sobras da produção, evitando a falta de controle e desperdício. 
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Figura 10 – Cadastro de Sobras 

 

Campo Descrição Obrigatório 

 Nr Ordem Número da ordem de produção 
(todas produções contem este 

número) 

S 

Descrição Comentários sobre as sobras. S 

Quantidade Quantidade em kg de sobras. S 

Status A ordem contém dois status 
ativo e desativado onde ATIVO 
a sobra ainda se encontra sem 

fim e DESATIVADO já se 
encontra finalizado. 

S 
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5.6 Usuários 

Acessando o Menu Gerenciar / Usuário de acordo com a figura 11 o 

Administrador poderá realizar o cadastro / edição / exclusão e realizar buscas. 

 

Abaixo segue a tela do cadastro de usuário, onde o administrador pode 

realizar o cadastro do usuário e o perfil em que mais se adequa. 

 

Figura 11 – Tela de Usuários. 

 

Campo Descrição Obrigatório 

 Login Login em que o usuário irá 
acessar o sistema. 

S 

Cpf Documento Cpf. S 

Nome Nome do usuário. S 

E-mail E-mail do usuário. S 
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Ativo / Desativado Ativar e desativar o usuário do 
acesso ao sistema. 

S 

Fabricas Fabricas em que deseja que o 
usuário tenha acesso 

S 

Perfil Perfil de acesso do usuário. 
(Nível em que o usuário terá 

acesso as informações). 

S 

Resetar Senha O Administrador pode 
selecionar (2x Click) o usuário 

na lista e resetar sua senha 
caso solicitado. 

N 

Filtro O Administrador poderá buscar 
usuários por filtro de nome, 
ativo, desativado, perfil etc. 

N 

 

6.Menu Produção 

6.1 Lançamento de Ordem 

Para iniciar uma produção deve ser realizado o cadastro da ordem de 

acordo com a figura 12, preenchendo os devidos campos. 

 

A tela abaixo é onde o usuário insere as informações da ordem de 

produção. 
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Figura 12 – Tela de Lançamento de Ordem 

 

Campo Descrição Obrigatório 

Picking 
 

Numeração de serie de 
produção, ou seja, uma única 

produção pode conter diversos 
produtos, um picking serve para 

separar a produção 

S 

Nr Ordem Número da ordem de produção S 

Item Nome do produto a ser 
produzido 

S 

Descrição Descrição sobre a fabricação N 

Reator Escolha do reator para onde a 
ordem se destinará 

S 

Qtde KG Quantidade em KG da produção S 

OBS Algum comentário sobre a 
fabricação 

N 
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Envas Escolha da envasadora para 
onde a ordem se destinará. 

S 

OBS Algum comentário sobre o 
envasamento 

N 

Botão programar Ao ser acionado irá realizar o 
lançamento da ficha 

N 

Botão sair Fecha a janela N 

 

6.2 Alteração de Ordem 

Ao realizar um lançamento de ordem, pode haver algum erro, de acordo 

com a figura 13 o usuário poderá realizar alterações de dados em uma ordem.

 Para realizar uma busca o usuário deve preencher o campo Nr Ordem e 

clicar no botão buscar. 

 

Através da tela abaixo o usuário poderá alterar os dados da ordem de 

produção a qualquer momento, caso seja necessário. 
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Figura 13 – Alteração de Ordem de Produção. 

 

 

Campo Descrição Obrigatório 

Picking 
 

Conjunto de ordens a serem 
produzidas 

S 

Item Nome do produto a ser 
produzido 

S 

Descrição Descrição sobre a fabricação N 

Reator Escolha do reator para onde a 
ordem se destinará 

S 

Qtde KG Quantidade em KG da produção S 

OBS Comentário sobre a fabricação N 

Envas Escolha da envasadora para 
onde a ordem se destinará. 

S 

OBS Comentário sobre o 
envasamento 

N 
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Área Área em que se encontra a 
ordem. Ao alterar esta opção a 

ficha irá mudar de área 

S 

Botão Buscar Buscar os dados da ordem N 

Botão Salvar Salvar qualquer alteração 
realizada. 

N 

Botão Cancelar Cancelar esta ordem de 
produção. 

N 

Botão Sair Fechar a tela N 
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7.Menu Painel 

7.1 Kanban Geral 

No Menu Painel / Kanban Geral de acordo com a figura 13 o usuário 

terá acesso de forma ampla a todas as áreas do sistema e suas ordens, 

reatores e envasadoras. 

 

 A tela abaixo o usuário pode visualizar todas as ordens de produção 

em todas as áreas simultaneamente. Nessa visão ele pode dar um duplo 

click na ficha e realizar alterações se necessário poderá priorizar a ordem.
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Figura 13 - Kanban Geral. 

7.1.1 Alterações de Fichas 

 Após duplo click em alguma ordem do painel será exibido a tela 

abaixo. 

 A tela Alterações de Fichas se assemelha a tela Alterar / 

Cancelar, com algumas funcionalidade a mais como: Última área em que 

a ficha estava, área atual onde o usuário poderá ir avançando para as 

próximas áreas e o botão priorizar que nada mais é que colocar em 

prioridade de produção essa ficha. 

 
Figura 13.1 – Alteração de Ficha. 

 

Campo Descrição Obrigatório 

Última Área Última área em que a ficha se 
encontrava. 

S 

Área Atual Área atual em que a ficha se 
encontra. 

S 

Botão Interromper Realiza a cancelamento da 
ordem. 

N 

Botão Priorizar Priorização da ordem no 
kanban. 

N 
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7.2 Kanban Único 

Ao acessar o menu Painel / Kanban Único, o usuário terá acesso a 

repasse de áreas de acordo com sua seleção, contando ainda com uma 

funcionalidade de ajustar o temporizador de mudança de área. (ex: Painel 

de aeroporto). 

 

Figura 14 – Kanban Único. 

Esta tela foi desenvolvida para que o cliente projete a imagem do 

kanban em um ou mais televisores. Pensando nisso desenvolvemos um 

menu onde o usuario poderá configurar as areas que serão exibidas, 

tempo de permanencia de exibição de cada area e também existe a opção 

de configurar midia para que seja exibida alteranamente com kanban com 

intervalo de tempo configuravel. 
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8.Menu Consultar 

8.1 Ordens 

Ao acessar o menu ordens o usuário poderá gerar relatórios de 

produção com filtros, podendo exporta-los para Excel: 

Filtros: 

• Filtro de data: O filtro se limita a 31 dias, da data início a data fim. 

(A limitação se deve ao fato de evitar sobrecarga ao banco de 

dados). 

• Filtro de Área: O usuário tem a opção de realizar buscas de uma 

determinada área, ou deixá-la vazia retornando toda produção 

dentro do filtro de datas. 

 

 
Tela de exibição de relatório com filtros. 
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Figura 15 – Consulta ordens 

 

8.2 Indicadores 

Ao acessar o Menu Indicador, o usuário terá acesso a relatório de 

produção por área.  

• Indicador 1 (pizza) demonstra o número de ordens em cada área. 

• Indicador 2 (barra) demonstra um comparativo de onde se 

encontra o maior número de ordens. 

• Indicador 3 (Mensagem) demonstra a quantidade de ordens (todas 

as áreas) e a somatória em kg. 

 
 

Dashboard de indicadores de produção. 
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Figura 16 – Indicadores. 

 

8.3 Ordens em Processo 

 Ao acessar o menu Consultar / Ordens em processo, de acordo 

com a figura 17 o usuário poderá visualizar as ordens em quais áreas se 

encontram e o tempo através da cor. 

 

 Tela de exibição das ordens por área de acordo com o tempo de 

permanência. 
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Figura 17 – Ordens em processo. 

 

Campo Descrição Obrigatório 

Verde A ordem se encontra parada por 
menos de 5 horas. 

N 

 Amarelo  A ordem se encontra parada 
entre 5 e 10 horas. 

N 

Vermelho A ordem se encontra parada 
acima de 10 horas. 

N 

Última Coluna(TEMPO 
EM AREA) 

É o tempo em minutos em que a 
ordem está parada. 

N 
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9.Segurança 

No quesito segurança o Kanban Eletrônico X.0 não poderia ficar de 

fora, o sistema conta com logs em todo sistema para possíveis auditorias, 

codificação para criptografia e descriptografia de senha e um gerador de 

conexão criptografada de acordo com a figura 18. 

 

Figura 18 – Gerador. 

 

9.1 Requisitos do Sistema 

Windows 7 ou superior 

Framework 4.0 

SqlServer 2008 ou superior 

Tamanho do banco de dados: 10gb 

 

9.2 Rede 

O Kanban Eletronico X.0 será disponibilizado na rede da empresa 

no servidor, podendo ser realizado o acesso de qualquer terminal 

autorizado. 

 


