
Mais controle
Maior rendimento 

BUSSER
A Busser é uma empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e desenvolvimento 

de software para a indústria de manufatura. Desde 2004 a Busser vem desenvolvendo soluções 

inovadoras para o setor produtivo. 

Nossos produtos buscam oferecer a nossos clientes simplicidade na operação, maior integração, 

facilidade de uso e velocidade na implementação. 
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Atualmente as empresas consomem aproximadamente 

30% a mais do que a sua real necessidade com ferramentas, 

devido à falta de controle e planejamento e na maioria dos 

casos, as empresas perdem o controle das ferramentas 

logo após sua aquisição.

Os sistemas tradicionais de ERP oferecem apenas recursos 

para controle de ferramentas consumíveis, não permitindo 

controles mais técnicos e análises de rastreamento pelo 

uso, consumo, quebras, etc.

O gEFER® controla as ferramentas desde a compra até 

seu descarte, permitindo total rastreabilidade durante seu 

uso, dando maior confiabilidade ao setor de ferramentas.

Um sistema de gerenciamento de ferramentas, acessórios, 
dispositivos, instrumentos de inspeção, material de 
segurança e proteção e muito mais. 

Cadastro de Itens personalIzável permItIndo 

Controle de qualquer tIpo de materIal.

REdUção dE cUStoS coM FERRaMEntaS EM até 30%

 60% MaiS RáPido na LocaLização dE FERRaMEntaS

MEnoR tEMPo PaRa SoLicitaR FERRaMEntaS

MEnoR tEMPo dE iMPLantação do MERcado

PoR QUE o gEFER

dispositivos, instrumentos de inspeção, material de 
segurança e proteção e muito mais. 

Cadastro de Itens personalIzável permItItIt ndo 

ontrole de qualquer tIontrole de qualquer tIontrole de qualquer t po de materIal.Ial.I

Implementação mais rápida do mercado

• Assistentes para importação de cadastros.

• Interfaces prontas para integração com sistemas ERP.

Baixo custo de operação

• Fácil de usar.

• Rotinas automáticas que exigem menos atividades dos usuários.

maior retorno do investimento

• Redução de gastos com ferramentas de até 30%.

• Análises críticas instantâneas permitindo ações rápidas.

incLUi

 vERSão LitE Tudo que está disponível a versão LitE e mais...

gEStão dE PRocESSoS
Crie planos de trabalho completos, com todas as informações 

necessárias para a fabricação.

Controle de ferramentas substitutas.

Análise de rendimento e desgaste.

Sistemas de montagens e kits de ferramentas.

Controle da vida útil.

agEnda dE 
EvEntoS

invEntáRio

Rotativo

PoRtaL  WEB
dE 

FoRnEcEdoRES

SiStEMa dE 
aLERtaS

RaStREaBiLidadE



gEStão doS PRocESSoS

As versões são diferenciadas de acordo com o número de ferramentas a serem controladas, além de uma versão 

lite: adaptáveis a todos os tamanhos de empresa.

GeFer® lIte 500 e GeFer® lIte 750

A versão gEFER® LitE garante um efetivo controle de armazenagem e uso das ferramentas. Suas ferramentas 

podem ser localizadas a qualquer tempo. Controle e avalie seus custos com estatísticas individuais por ferramenta. 

GeFer® Full 1000, 2000, 3000 e 5000+

A versão gEFER® FULL, maximiza a eficiência do gerenciamento. Você planeja o uso das ferramentas integrado ao 

processo de produção. Sua produção levada ao máximo de sua eficiência.

GeFer WeB

Todo o conforto da web para localizar ferramentas, consultar estoques e analisar informações gerenciais, de qualquer lugar.

portal WeB de Fornecedores

Uma conexão direta entre a empresa e seus fornecedores de ferramentas.

Os fornecedores podem acompanhar e controlar solicitações de serviços, cotações eletrônicas, estoques de itens 

e muito mais.

vERSõES

Indicada para empresas com médio a grandes volumes de ferramentas, a versão gEFER® FULL 1000, 2000 e 3000, 

permite um controle de 1000, 2000 e 3000 tipos de itens, respectivamente, sendo a versão gEFER® FULL 5000+ para um 

número ilimitado de itens.

O gEFER® FULL, maximiza a eficiência do gerenciamento. Você planeja o uso das ferramentas integrado ao processo de 

produção. Sua produção levada ao máximo de sua eficiência.

GeFer® FULL 1000, 2000, 3000 E 5000+

BEnEFíCIOS

• Reduz o tempo de máquina parada.

• Reduz esforços logísticos no piso de fábrica.

• Garante processos contínuos na produção.

• Processos otimizados mais eficientes, com detalhamento técnico das operações, máquinas e ferramentas.

• Informações de localização e disponibilidade das ferramentas a qualquer tempo.

• Máquinas em funcionamento com o menor índice de paradas.

• Aumento da vida útil da ferramenta, reduzindo compras e afiações desnecessárias.

anáLiSES
gEREnciaiS

EntRada E 
Saída dE MatERiaiS

PLano dE tRaBaLho

PRodUção

ManUtEnção 
E REPaRoS

SUPRiMEntoS E 
aRMazEnagEM

PRESEtting

MontagEM E
dESMontagEM



Indicada para empresas com pequeno a médio volumes de ferramentas, a versão gEFER® LitE 500 e gEFER® LitE 750, 

permite um controle de 500 e 750 tipos de itens, respectivamente. 

Você pode localizar as ferramentas em qualquer lugar, estejam elas em produção, serviço/afiação ou em qualquer local 

de armazenamento. 

GeFer® LitE 500 E GeFer® LitE 750 incLUi

Controle todas as operações de movimentações de estoque, 

desde entradas, saídas e transferências de todas as ferramentas.

Reduza as quebras, identifique a causa dos problemas e diminua 

o índice de perdas.

Controle de reposição reposição de estoques com ordens de 

compras automáticas, sem deixar que falte ferramentas em seu 

estoque.

Rastreie as movimentações das ferramentas em qualquer tempo 

e em qualquer lugar. Saiba onde está sendo usada e quem 

movimentou.

Mantenha os estoques 100% confiáveis. Geração automática 

de listas de contagens diárias para maior acuracidade das 

informações. 

Controle as ferramentas em poder de terceiros, formalize as 

operações de serviços realizadas sobre o seu inventário.

Descubra se você realmente necessita adquirir novas ferramentas 

ou se poderia usar itens substitutos.

Reduza o tempo de parada de máquinas. Solicite ferramentas 

de onde estiver sem precisar se deslocar até ao almoxarifado.

Analise os principais indicadores (quebras, consumos, compras, 

afiações) em gráficos e dashboards.

Crie uma agenda e utilize lembretes automáticos para 

empréstimos e devoluções de ferramentas.

Programe para que o gEFER® avise quando uma ferramentas 

atingir o ponto de reposição, ou para avisar quando o budget de 

compras estiver perto do limite, entre outros alertas.

gEStão dE EStoQUES

contRoLE dE QUEBRaS

gEStão dE SUPRiMEntoS 

(coMPRaS E SERviçoS)

FERRaMEnta dE LocaLização 

coM RaStREaBiLidadE

invEntáRio Rotativo

gEStão dE SERviçoS / aFiaçõES

contRoLE dE FERRaMEntaS 

SiMiLaRES

SoLicitaçõES intERnaS

anáLiSES gEREnciaiS

gEStão dE agEnda

aLERtaS

BEnEFíCIOS

• Ferramentas sempre disponíveis .

• Padroniza os cadastros e centraliza as informações .

   em um único banco de dados.

• Elimina a perda de tempo com a localização de ferramentas.

• Reduz consumo, quebras e desperdícios.

• Fácil organização dos estoques.

• Controle de ferramentas em consignação, novas, usadas e em poder de terceiros.

• Níveis de estoque, compras pendentes, médias de consumo e outras informações online.

• Informações confiáveis através de análises gerenciais em tempo real. 

• Gráficos e relatórios para análise das causas de problemas relativos as ferramentas.
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