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Reduzir o custo das cargas de fundição em até 25%
Melhorar a qualidade e a competitividade da sua empresa.
Adaptar-se a mudanças rapidamente
Alea é o sistema de gestão para fundições que visa encontrar a melhor solução e o menor custo para a preparação de ligas.
Solvente e escalável , o sistema aprende com a experiência, aumentando o seu know-how, reduz ao mínimo os ajustes das
cargas, aumento da conﬁabilidade e rastreabilidade e representa uma grande economia de tempo e dinheiro.
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OTIMIZE TEMPO, MATERIAIS
E OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DA FUNDIÇÃO
SOLICITE UMA VERSÃO PARA TESTE WWW.AMVSOLUCIONES.COM

CON ALEA TUDO É MELHOR

ALEA PERMITE:
O cálculo de carga ótimo instantaneamente para qualquer tipo de liga. A redução dos custos de matérias-primas com base
na experiência de nossos clientes varia de 4% a 25%.
A aplicação de restrições para qualquer combinação de elementos químicos tanto para fórmulas conhecidas (carbono
equivalente, PREN, etc.) como para fórmulas próprias. Número ilimitado de fórmulas. 100% conﬁgurável.
Ajuste das cargas em tempo real mediante conexão com o espectrômetro, diminuindo assim o tempo de correção de
cargas.
Aproveitamento máximo de retornos.
A gestão eﬁciente de compras, estoques e ﬂuxos, eliminando erros de cálculo e a duplicação de registro.
Possibilita conhecer e antecipar os custos de fabricação.
Rastreabilidade de cada liga.
Redução do tempo de resposta para os orçamentos dos clientes.
A avaliação rigorosa da compra de novos materiais, veriﬁcando preços máximos de compra para ser mais rentável.

SISTEMA INTUITIVO, MODULAR E ESCALÁVEL
Alea é uma ferramenta com um design multiusuário e está disponível em
Espanhol, Inglês e Português. (veriﬁque a possibilidade de outro idioma).
Suas diferentes versões e sua estrutura modular permitem conﬁgurar o perﬁl de
cada usuário conforme necessidade da empresa.
Destacamos entre suas funcionalidades:
· Programação e rastreabilidade das cargas.
· Módulo para gestão de compras e avaliação de novos materiais.
· Módulo de propriedades mecânicas, para a melhoria da qualidade cruzando
dados de composição e ensaios mecânicos.
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Conﬁgurável para qualquer tipo de fundição, o Alea é capaz de preparar qualquer carga com o menor custo sempre visando a qualidade e
robustez do produto. É permitida a integração com qualquer ERP /
banco de dados e espectrômetro.
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CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO
COM SISTEMAS EXTERNOS
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SUPORTE E TREINAMENTO
Oferecemos desde a implantação inicial do software um serviço de assessoria e atualização, que se mantém ao longo do tempo,
podendo também personalizar sua versão do ALEA mediante desenvolvimento de módulos e relatórios customizados.
Colocamos a sua disposição um serviço de atendimento personalizado a nível mundial por acesso remoto, vídeo conferência ou
contato telefônico.

DESCUBRO OS CASOS DE SUCESSO DE NOSSOS CLIENTES EM WWW.AMVSOLUCIONES.COM

CON ALEA TUDO É MELHOR

