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Cutting The Edge Of Sof tware Everyday

mod.STORAGE

A  s o f t w a r e  o f

LIBELLULA 
UNIVERSE
s u i t e

Controle e integração total 
na gestão de armazéns

Linha Software

Fluxo de trabalho 
simplificado



Redefine o conceito de eficiência na 
gestão de armazéns

Parte integrante das suites do Libellula Universe, mod.STORAGE é 

o software que permite manter a gestão do armazém de chapas 

metálicas,  permite verificar e manter constantemente atualizado 

o estoque de chapas presentes na empresa, assegurando níveis 

de eficiência e produtividade anteriormente impossíveis.

A possibilidade de interagir com outros softwares e módulos do 

Universo LIBELLULA, em particular o Libellula.CUT, torna o mod.

STORAGE capaz de se atualizar automaticamente, funcionando 

como um único sistema de monitoramento de seu tipo.

Parar com o desperdício de resíduos 

remanescentes /gestão de sucata

Relatórios em tempo real

Conhecendo a quantidade de sucata resultante dos processos de trabalho, fornece consumo mínimo de 
chapa metálica com retornos econômicos em termos de poupança.

A Mod.STORAGE oferece de relance a situação do estoque: maior disponibilidade de estoque da empresa, a 
quantidade de materiais em uso nas máquinas, a porcentagem de sucata disponível e até mesmo uma lista 
das matérias-primas presentes no armazém e aquelas que estão prontas para serem embaladas.



mod.STORAGE

Localização dos remanescentes de quantificação

Detalhes da chapa

Gestão de estoque de formatos comerciais

Gestão de estoque Sucatas de armazém de qualquer forma

Manuseio automático de chapas conectadas ao CAM

Relatórios detalhados para:

   Lista de chapas

   Materiais

  Tratamento causal e histórico de transações

Gestão das quantidades de chapas e sucatas

Gerenciamento de chapas movimentadas, empacotadas, entradas e encomendadas descarregadas

Rastreabilidade do material

Possibilidade de carregar e descarregar a gestão de materiais através de um sistema de código de barras

DESEMPENHO MÁXIMO E CONTROLE

GRAÇAS À INTEGRAÇÃO PERFEITA COM

O LIBELLULA SOFTWARE

MOD.STORAGE E LIBELLULA.CUT:

UMA COMBINAÇÃO VENCEDORA QUE 

PERMITE CONHECIMENTO COMPLETO 

SOBRE A SITUAÇÃO DO ARMAZÉM

Características técnicas
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Industrial manufacturing control
Synergy driver for the enterprise

Optimization of business performance
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