
GM WEB
Gestão de Desenvolvimentos Têxteis

Situação atual
Cada vez mais, empresas que normalmente estariam dedicadas apenas para a 

produção têxtil, são obrigadas a apresentar ao mercado soluções próprias, tanto 

ao nível de matérias-primas (malhas/tecidos) como peças. 

As equipas de design têxtil e criação internas representam assim uma importante 

componente do modelo de negócio atual da ITV, que pelo seu impacto financeiro 

deve ser gerido, controlado e acima de tudo, otimizado. 

São assim necessárias soluções que apoiem a gestão de toda a informação 

produzida a este nível, tornando-a acessível e útil a toda a empresa.

Solução
Desenvolvido integralmente em plataforma WEB, lançamos uma solução dedicada à gestão de todo o processo 

de criação e apresentação de produtos da empresa.

A ferramenta consiste em duas versões totalmente integradas:

Versão completa para inserção, gestão e manutenção de toda a informação, idealizada para utilização em 

PC/MAC;

Versão simplificada e otimizada para Tablet, pensada para a apresentação dos desenvolvimentos (portfólio 

digital) e manutenção simples de dados.

Com o GM WEB – Gestão de Desenvolvimentos terá um controlo completo de todos os processos de criação 

(inclusive shopping), da sua evolução e estado. Criará uma base de dados completa e centralizada de todos os 

desenvolvimentos, e terá acesso a análises completas de apoio à sua tomada de decisão.

Conheça a solução completa
Peça-nos uma demonstração gratuita!

www.macwin.pt   ·   geral@macwin.pt   ·   (+351) 253 969 770

O que poderá fazer? 
Registar todo processo de criação de produtos (desenvolvimentos): designer, departamento, época, gráfico, etc.;

Gerir toda a evolução criativa dos desenvolvimentos e as ligações a outros desenvolvimentos;

Rastrear e localizar todo o processo de envios para um ou mais clientes ou departamentos internos;

Analisar informação relevante quer a nível financeiro, quer de desempenho: rácios, rankings, mapas, entre outros;

Criar SalesBook’s/Catálogos automaticamente a partir da seleção de desenvolvimentos. 

Total controlo do processo

Reports de desempenho completos 

Maximização de recursos humanos


