Sistemas Integrados de Gestão Florestal
Gestão pelo desempenho
Monitoramento de indicadores
ambientais, econômicos,
sociais e de produção
Auto-controle e transparência

Amplo controle e administração
minuciosa do patrimônio florestal
Geração eficiente de relatórios
Integração com SIG e outras bases
Acompanhamento histórico operacional

Avaliação das florestas, do manejo, de seus impactos
ambientais e sócio-econômicos, com facilidade de
geração de informações para processos de
certificação, auditorias, licenciamentos e
normatizações

Cadastro

Gestão integrada da pesquisa
Cadastro e armazenamento de
diferentes tipos de ensaios e dados
Estatística descritiva básica e
recuperação de dados

Roteiros de cálculo permitem o processamento de
qualquer esquema amostral de análise, e oferecem
amplo controle do processo de estratificação,
de armazenamento das análises e de geração de
relatórios.

Monitor

Garantia de informações completas e atualizadas
sobre o patrimônio florestal da empresa, sendo
totalmente integrável com as demais bases
de dados florestais e corporativas

Inventário

CONTROLE e
INTEGRAÇÃO
de DADOS,
INFORMAÇÃO e
CONHECIMENTO

Pesquisa

Dentro de uma única base de dados, íntegra e
flexível, são mantidas todas as informações
normalmente geradas nas atividades de
pesquisa e controle de qualidade tanto no
campo como na indústria

Asicam

Clima/Solo

Armazenamento de dados
de estações meteorológicas
Calcula risco de incêndio, e médias
por estação ou ponderadas por região
Cadastro de amostragens e de resultados
de análses de levantamentos de solos
Permite a análise e integração de importantes
informações edafo-climáticas com outras
bases de dados, gerando potenciais ganhos
de produtividade e menores
custos operacionais

Viveiro

Agendamento de frota
com custo mínimo de transporte
Eliminação de filas de espera
Controle absoluto do abastecimento
Monitoramento de interrupções e perdas
Recursos matemáticos e lógicos permitem a geração de
programas de transporte com altas taxas de utilização
dos veículos, mínimo custo por unidade de carga
e jornadas adequadas de trabalho

Cálculos precisos e rápidos
Programação flexível do inventário
Diferentes estratégias de estratificação
Uso ilimitado de modelos biométricos

Fluxo

Planejamento

Rastreabilidade da madeira
Controle de estoques
Monitoramento da movimentação
Cálculo da produtividade das máquinas

Escolha otimizada de
regimes de manejo florestal
Decisões estrategicamente ótimas
Garantia de ordenamento da
produção florestal

Um exclusivo desenho lógico deste módulo permite o
acompanhamento preciso de todos os movimentos
da madeira desde a colheita até o destino final,
com possibilidade de controle absoluto e
preciso do pagamento de terceiros e
de outras tarefas de baldeio
da madeira

Roteiros de cálculo permitem
a rápida geração de regimes de manejo,
com total controle de estimativas de produção,
custos e restrições operacionais,
para uma poderosa análise e solução do
clássico problema de gestão
florestal otimizada

Dimensionamento da
capacidade de produção e da
ocupação do viveiro, com controle
das fases de produção e do estado
fitossanitário de cada bandeja, com
controle completo do processo de
enraizamento
O sistema permite o armazenamento de dados
apontados manualmente ou transferidos
automativcamente de códigos de barras
para modernos palm tops

INTEGRAÇÃO GARANTIDA COM

