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GF Piping Systems

Gestão de estoques
Estamos prontos para ajudar

Como o ProSite pode ajudar você
Os gerentes de projeto enfrentam regularmente a situação de 
falta de estoque, com prazos de entrega dos distribuidores 
causando atrasos e custos adicionais para projetos que já estão 
sob pressão de tempo. A tarefa administrativa de acompanhar 
os números de estoque e desenvolver uma programação de 
previsão consome muito trabalho. O erro humano é quase 
inevitável quando se trata de contar o estoque e estimar a 
demanda futura com planilhas de Excel grandes e complicadas. 
Os resultados são pontos de reposição de estoques, pedidos e 
baixas de estoque e gerenciamento ineficiente do capital, 
aumentando os custos e o tempo do projeto.

O ProSite é um sistema digital para facilitar o rastreamento dos 
níveis de estoque, pedidos e entregas. Essa plataforma de 
gerenciamento ajuda você a registrar e rastrear facilmente seu 
estoque de forma contínua. Tenha sempre em mãos o estoque 
necessário e, ao mesmo tempo, libere capital para maior 
eficiência, menores custos e sem atrasos em seu projeto por 
falta de materiais. Ao atender às necessidades de seu plano de 
construção, você pode esperar uma entrega just-in-time, 
menos papelada e um banco de dados confiável, 
proporcionando transparência em todos os momentos.

Esses benefícios são possíveis por meio de recursos técnicos de 
ponta, que incluem um painel digital com indicação precisa e 
atualizada do nível de estoque, previsão inteligente de 
demanda, um sistema de reposição automática e 
gerenciamento da curva ABC. O ProSite pode ser usado em 
combinação com um scanner para registrar todos os itens para 
um estoque totalmente digitalizado. A visibilidade total 
permitirá que você confie nas quantidades disponíveis  no  
estoque, permitindo que foque no crescimento do negócio.

O ProSite é a solução logística digital que reduz o esforço administrativo de encomendar, reencomendar e fazer a 
contabilidade de componentes do sistema de tubulação. Simplifica o gerenciamento de estoque de projetos de 
instalação, reduzindo a força de trabalho necessária e os custos relacionados, apoiando sua equipe e o processo 
de concepção do projeto desde o início para garantir que uma solução sustentável e eficiente seja alcançada. 

Integre e automatize a sua cadeia de 
suprimentos o máximo possível para 
melhorar a precisão, velocidade e 
custo do inventário, sem 
comprometer a segurança. 
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Benefícios para o seu negócio
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Conclusão do projeto no prazo
Conclua os projetos no prazo, eliminando 
situações de “falta de estoque”. Evite erros 
para construir com rapidez e eficiência.

Totalmente rastreável e transparente
Mantenha o controle e a gestão total 
dos seus estoques com registros de 
quem, quando, o que e quando tirou e 
para qual finalidade em tempo real.

Econômico
Ocupe menos espaço no armazém 
graças a uma ótima relação de giro de 
estoque com gerenciamento de 
estoque “just-in-time” automatizado. 
Custos de fretes ficam reduzidos

Operação à prova de falhas
Tenha tanto o material básico quanto as 
peças personalizadas em estoque na 
quantidade exata de que você precisa o 
tempo todo, sem excesso ou falta.

Profissionalismo
Etiquete e escaneie seus produtos para 
ter um registro de estoque totalmente 
digitalizado para precisão do estoque.ita.

ProSite
Serviço especializado

Cliente

Com os serviços especializadas, a líder global GF Piping 
Systems fornece suporte de projeto em cada etapa do 
caminho para atingir o desempenho ideal na construção.

O gerenciamento de estoque é a chave para garantir que um 
projeto seja executado sem problemas e sem interrupções. 
Além disso, o estoque é um ativo importante que representa 
o seu capital. O ProSite permite que os gerentes de projeto 
gerenciem seu estoque de maneira eficaz, ajuda a eliminar 
atrasos e libera capital, reduzindo ao mínimo as tarefas 
administrativas para se concentrar no que realmente 
importa.
A GF Piping Systems apoia o processo de concepção e design 
de um projeto desde o início para garantir que uma solução 
sustentável e eficiente seja alcançada. Seja na seleção da 
solução de plástico certa de nosso extenso portfólio, no 
gerenciamento de subprojetos complexos ou no controle de 
qualidade com base em padrões internacionais reconhecidos 
- você pode se beneficiar dos serviços especializados para 
todas as áreas de aplicação e referências de uma ampla gama 
de indústrias em toda a gama de produtos.

Engenharia

Bibliotecas 
Digitais

Pré-fabricação & 
Customização

Treinamento

Preparação e coleta 
de dados

ProSite

NDT - Análise de 
Condições

Suporte Técnico 
Operacional

Serviços Especializados
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Tenha visão macro com um painel 
de controle digital

Funciona com o seu disposivo 
preferido

Totalmente compatível com 
qualquer situação

Mantenha tudo sob controle de maneira fácil e rápida com uma 
plataforma digital que fornece todos os números em um piscar de 
olhos. Mantenha uma visão geral de suas listas de produtos, 
pedidos, entradas e saídas de materiais.

Acesse rapidamente e conclua o faturamento, bem como colete 
dados para rastreabilidade de forma simples. O painel rastreia a 
movimentação do estoque em todas as etapas e uma vez que 
seus estoques cheguem ao ponto de reposição, ele solicitará que 
você coloque um novo pedidoa, permitindo que você concentre 
seus esforços em outras tarefas mais importantes.

Compatível com qualquer smartphone ou tablet Android, o 
ProSite pode ser usado em combinação com um scanner para 
registrar todos os itens para um depósito totalmente 
digitalizado. Usando o celular, tablet ou dispositivo de 
digitalização e impressora de etiquetas com que você está 
acostumado a trabalhar, etiquete e digitalize seus produtos 
para ter um registro de estoque totalmente digitalizado. Se 
você não tiver um dispositivo de scanner / impressora, a GF 
Piping Systems pode fornecer o equipamento necessário. 
Etiquete seu estoque por categoria para um depósito 
perfeitamente organizado.

O ProSite é compatível com qualquer situação ou negócio: desde 
armazéns logisticos, centros de distribuição e containers em 
obras. O ProSite ajudará a otimizar e economizar custos em 
qualquer situação. Pode ter diversos fabricantes diferentes na 
plataforma com oferta de estoque descentralizados em 
distribuidores e/ou em obras dos clientes. Integre todos os 
componentes da sua cadeia de suprimentos para que o seu 
sistema de tubulação seja mais preciso, veloz e com menor custo, 
independentemente do tipo de produto ou fabricante.
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55%
das pequenas empresas não controlam seus 
estoque ou fazem isso de forma manual***

Este folheto forneceu informações importantes sobre os 
serviços especializados que oferecemos. Mas nada 
substitui uma conversa pessoal com um especialista da 
GF Piping Systems. É tudo sobre suas necessidades e 
como podemos apoiá-lo em seus projetos específicos. 
Se ainda não o fez, agende uma reunião.

No site da GF Piping Systems, você encontrará pessoas 
de contato especializadas em sua área. Lá você também 
encontrará mais informações sobre as soluções 
individuais, incluindo folhas de dados técnicos e 
instruções de operação, bem como certificados e 
aprovações relevantes.

Marque uma reunião com um especialista da GF Piping 
Systems para adaptar a solução às suas necessidades.

Entre em contato conosco:
br.ps@georgfischer.com

Para mais informações:
gfps.com/br

Próximo passo

15%
efficiency increase in production chain*

≤30%
é o aumento de eficiência na cadeia produtiva**

20%
é o tempo economizado anualmente em tarefas 
administrativas*

* Feedback dos atuais clientes que estão usando o ProSite

** Alicia Tuovila. (2020). Inventory Carrying Cost

*** Wasp Barcode Technologies. (2018). State of Small Business Report
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Presença local

Nossas empresas de vendas e representantes garantem
suporte ao cliente local em mais de 100 países.

www.gfps.com/br

GF Piping Systems

Argentina / Southern South America
Georg Fischer Central Plastics 
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +54 11 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61 (0) 2 9502 8000 
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/au

Austria
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43 (0) 2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32 (0) 2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 São Paulo
Phone +55 (0) 11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/br

Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1 (905) 670 8005
Fax +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ca

China
Georg Fischer  Piping Systems Ltd 
Shanghai 201319
Phone +86 21 3899 3899 
china.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/cn

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0) 70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

Finland
Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Phone +358 (0) 9 586 58 25 
Fax +358 (0) 9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi 

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 (0) 1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Phone +49 (0) 7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
branchoffice@georgfischer.com
www.gfps.com/in

Indonesia
George Fischer Pte Ltd –  
Representative Office
Phone  +62 21 2900 8564
Fax  +62 21 2900 8566
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +39 02 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Japan
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka, 
Phone +81 (0) 6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/jp

Korea
GF Piping Systems
Georg Fischer Korea Co., Ltd.
Unit 2501, U-Tower
120 HeungdeokJungang-ro (Yeongde-
ok-dong) 
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Phone: +82 31 8017 1450
Fax :     +82 31 217 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/kr

Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
No. 2, 4 & 6, Jalan Permata 3/KS 09
Taman Perindustrian Air Hitam
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0) 3 3122 5585
Fax +603 3122 5575
my.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/my

Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81) 1340 8586
Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

Middle East
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gcc.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Netherlands
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31 (0) 578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Phone +47 67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Philippines
George Fischer Pte Ltd  
Representative Office
Phone +632 571 2365 
Fax  +632 571 2368
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy 
Phone +48 (0) 22 31 31 0 50 
poland.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/pl

Romania
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40 (0) 21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Russia
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Moscow 125047
Phone +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
11 Tampines Street 92, #04-01/07
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
Fax +65 6747 0577
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34 (0) 91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Sweden
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46 (0) 8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Switzerland
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Taiwan
Georg Fischer Co., Ltd
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.gfps.com/tw

United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

USA / Caribbean
Georg Fischer LLC
9271 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618
Phone +1 714 731 88 00 
Fax +1 714 731 62 01
us.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/us

International 
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 (0) 52 631 30 03
Fax +41 (0) 52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Nosso contato
Tel. +55 (11) 5525-1311
br.ps@georgfischer.com 
www.gfps.com/br


