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1. Propósito 
O objetivo deste documento é explicar como utilizar a Otimização de Barras Especiais do PrefSuite. Este recurso, é capaz de determinar até 3 melhores medidas de barras por perfil levando em conta alguns critérios como kg mínimo. Poderá utilizá-lo em um orçamento, pedido de vendas, etapas de produção e em breve também em lotes de produção. 
É direcionado aos usuários de gestão do PrefSuite, sejam orçamentistas, ou mesmo responsáveis em planejar uma obra e produção. 
2. Conceitos Importantes 
Antes de entendermos como utilizar, é importante que tenhamos claro alguns conceitos sobre o funcionamento do cálculo de barras do PrefSuite. 

2.1. Dados de Produção 
Ao inserir itens em um orçamento, pedido ou etapas, todo o cálculo que é feito neste momento é líquido, ou seja, não está sendo feito nenhuma otimização. Para calcular os valores brutos de uma obra, é necessário acessar o menu Documento > Dados de Produção > Recalcular Barras. 

 
Nesta tela, queremos destacar alguns campos que consideramos relevantes: 

2.1.1. Nível de Otimização 
Trata-se de 4 algoritmos de cálculo diferente, ou seja, lógicas diferentes para realizar o melhor aproveitamento de barras. A explicação detalhada para cada uma destas lógicas de cálculo, encontra-se no documento Níveis de Otimização. O que somente precisamos saber agora, é que os níveis 1 ao 3 calculam com os tamanhos de barras padrões, do cadastro. Ao passo que o nível 4 é o que calcula levando em conta barras especiais se tiver definido, de maneira 
automática ou manual, os tamanhos especiais destas barras. Do contrário o nível 4 também calculará com a medida padrão do cadastro de cada perfil. 



2.1.2. Recalcular Barras 
Este é o botão que deve clicar toda vez que quiser realizar um novo cálculo da obra. Será feito o cálculo bruto dos materiais com base no nível selecionado e os perfis serão armazenados internamente na base de dados. Não haverá alteração do preço da obra. Para que o preço seja bruto, isso deve ser feito dentro de Estudo e Manipulação de Preços em Adicionar Sobras. 

2.1.3. Otimizar Barras 
Caso não esteja marcado esta opção, o cálculo bruto não será realizado ao clicar em Recalcular 
Barras. Esta opção sempre deverá estar marcada. 

2.1.4. Estabelecer dados como padrão 
Deixa como padrão os dados preenchidos nesta tela. Este padrão ficará salvo para novas obras que forem feitas a partir desta mesma máquina, ou seja, a padronização não fica salva na base de dados. No entanto, ao clicar em “Aceitar”, os dados preenchidos daquela obra ficarão salvos na base de dados. Exemplo, se o usuário A aceitou os dados de produção com o nível 2 de cálculo, o usuário B, editando esta obra, ao entrar nesta tela verá o nível 2 selecionado. 

2.2. Redefinir tamanhos de barras 
Como já mencionado, as barras especiais de uma obra podem ser definidas manual e automaticamente. Este recurso está disponível tanto para os documentos de venda como também para os Lotes de Produção. Para acessar a área onde ficam estes tamanhos especiais dentro de um Lote, acesse o menu Produção > Redefinir Tamanhos de Barra. Para acessar dentro de um documento de venda, acesse o menu Documento > Redefinir Tamanhos de Barra. 

 
Nesta tela, são listados à esquerda todos os perfis da obra com suas respectivas cores. Conforme clica sobre cada um dos perfis, à direita vemos as medidas especiais atribuídas aos mesmos. Caso 



queira adicionar uma medida manualmente a um perfil, primeiro selecione este perfil, clique no primeiro campo em branco à direita, digite a medida desejada e clique no botão Adicionar ao lado, conforme mostra a imagem a seguir: 

 
Os campos logo abaixo são usados para inserir um intervalo de medidas para cada perfil. Mas estes campos não são indicados para as necessidades do Brasil, pois todas as medidas que adicionar ao perfil nesta tela, o PrefSuite considerará no cálculo se for possível, ou seja, se houver 20 medidas diferentes e for possível utilizá-las no cálculo, ele as utilizará independentemente do peso. Ainda explicaremos neste documento, em uma outra tela do sistema, como faz para informar um intervalo ao sistema e ele determinar no máximo 3 medidas diferentes para cada perfil, levando em conta o critério do peso mínimo. 
Na parte inferior à esquerda da tela, temos os botões Importar Referência... e Importar 
Todas...  
Estes dois botões servem para importar medidas especiais definidas em outra versão ou etapa da obra atual, de outra obra ou mesmo de algum lote de produção. 
 A primeira opção importa somente as medidas especiais para a referência selecionada e a segunda importa de todas as referências.  
Ao clicar em ambos botões, aparece uma tela para especificar de onde deseja obter os dados. Se for de um documento de vendas, deverá informar o número e a versão. Caso seja de um lote de produção, deverá informar o número deste lote. Em seguida, deverá clicar no botão Importar correspondente a opção utilizada. 

 



3. Otimizar Barras Automaticamente 
Agora que entendemos o conceito sobre os Dados de Produção e Redefinir Tamanhos de 
Barras, queremos aprender como utilizar o recurso que definirá automaticamente o(s) melhor(es) tamanho(s) de barra para cada perfil. Em breve, este recurso que apresentaremos agora, também estará disponível para os lotes de produção. 

3.1. Definir Parâmetros 
Dentro da obra, seja uma versão de orçamento ou uma etapa de produção, preencheremos alguns parâmetros que o PrefSuite utilizará para definir o melhor tamanho. Para isso, clique no botão Extensões na barra de ferramenta. 

 
Na tela do Extensões, clique duas vezes sobre a extensão EG-Multibar. 

 
Agora, podemos preencher os seguintes campos: 
Desde (mm): 
Medida inicial do intervalo. 
Até (mm): 
Medida final do intervalo. 
Passos de (mm): 
O passo a ser considerado no intervalo 



Até 2 tamanhos / Até 3 tamanhos 
Se deseja que o sistema verifique melhores pares ou trios de medidas. 
Dif. Mínima (kg): 
Critério para que o sistema considere a partição de 2 ou 3 medidas. O sistema só considerará a partição se a diferença entre o peso da melhor medida com o peso da melhor partição for no mínimo este valor. 
Dif. Mínima (%): 
Critério para que o sistema considere a partição de 2 ou 3 medidas. O sistema só considerará a partição se a diferença em % da melhor medida com a melhor partição for no mínimo este valor. 
O usuário só pode utilizar um dos critérios de diferença. Kg ou %. Se preenche um, o outro automaticamente fica zerado. 
Após definido os parâmetros, clique em Aplicar. 

 
3.2. Armazenamento de Medidas Especiais 

Para que o sistema calcule utilizando os parâmetros inseridos, é necessário fazer um cálculo de barras com qualquer nível diferente do 4, conforme explicado no ponto 2.1 deste documento. Todas as vezes que alterar os parâmetros, será obrigatório realizar este processo. O PrefSuite precisa disso para obter o kg e em seguida realizar os cálculos necessários. Uma vez que isso tenha sido feito, podemos consultar as medidas que o PrefSuite considerou como sendo as melhores para cada perfil. Para isso, acessamos o menu Documento > Redefinir Tamanhos 
de Barras, conforme explicado no ponto 2.2 deste documento. 

3.3. Considerar Medidas 
Já inserimos os parâmetros e calculamos um nível diferente do 4 para armazenar as medidas. Agora, para definitivamente utilizar estas medidas, faremos novamente o cálculo de barras, no entanto, utilizando o nível 4, pois este é o nível que considera as barras especiais 
calculadas. Para isso, acesse o menu Documento > Dados de produção, conforme explicado no ponto 2.1 deste documento. 



3.4. Visualização em Relatórios 
Depois de calculado, podemos visualizar as perdas que a obra terá agora que as barras estão otimizadas. Utilize os relatórios de material ou o relatório de barras. Abaixo um exemplo comparando o antes e o depois de uma otimização de barras. 

 
4. Notas 

4.1. Vínculo Perfis com Máquinas 
É necessário que todos os perfis estejam vinculados a uma máquina de produção para o desconto da serra. Sem isso, a otimização de barras ficará inconsistente. Isso pode ser feito em massa através do EG-Advisor no PrefGest > Barra de aplicações > Artigos > Extensões. 

 



4.2. Cadastro de Máquinas 
Mesmo depois de vinculado os perfis a uma máquina de corte, verifique no cadastro desta 
máquina se alguns campos chaves estão marcados. Acesse o PrefWise > Vários > Máquina de 
Produção. 
Os campos necessários estão contornados na imagem abaixo: 

 
Caso o Ancho de Sierra, que é a espessura do disco, não esteja aparecendo nesta tela, apague 
esta máquina clicando no botão   da barra de ferramentas e adicione novamente ela (com o 
mesmo código) clicando no botão  também na barra de ferramentas. Inserindo o mesmo 
código, não precisará vincular novamente todos os perfis a máquina. 

4.3. Cadastro de Barras Especiais 
Antes de haver o recurso de otimizar barras que explicamos neste documento, alguns utilizavam o 
cadastro de barras especiais no PrefGest > Barras de aplicações > Artigos > Materiais. 
Este cadastro deixa de ser necessário a partir de agora. 
Porém, a partir do momento que começar a utilizar a otimização de barras, será necessário 
apagar os dados inseridos neste caminho, pois se houver alguma medida cadastrada, ao utilizar o 
nível 4, o sistema dará prioridade para esta medida, mesmo que não seja a melhor opção para a 
obra em questão. Para eliminar todos os cadastros, consulte o suporte técnico.  
Deve levar em conta que, ao excluir as medidas cadastradas, todas as obras que utilizaram elas, 
se recalculadas as barras, não tomará mais estas medidas.  


