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QUEM UTILIZA O PRODUCTION ACCOUNTING? 
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Production Accounting é uma solução de contabilidade metalúrgica projetada para operações de mineração,
processamento mineral, fundição e refino. A solução aborda os principais desafios da contabilidade de produção,
fornecendo a capacidade de integrar dados de produção de várias fontes, como dados de ensaio e teor de umidade
dos sistemas de gestão da informação laboratorial, além de massa, fluxo ou densidade dos sistemas de controle de
processos. 
 
Foi projetado para fornecer um alto nível de flexibilidade para atender às diversas necessidades locais e de negócios,
enquanto permite à organização utilizar uma solução única em todas as suas operações. Você pode facilmente
integrar e validar dados, efetuar cálculos de balanço de massa, e assinar os resultados de uma forma auditável –
eliminando a falta de controle associada a um ambiente de múltiplas planilhas e sistemas, possibilitando ainda um
compartilhamento seguro de dados para a organização através de uma única fonte confiável

Apoia a gestão proativa de riscos.
Permite o reconhecimento rápido e preciso de
receitas.
Aprimora o cálculo do desempenho de produção.
Fornece uma entrada principal aos cálculos do
esquema de bonificações.
Possibilita um melhor planejamento e previsão da
produção.
Produz informações rápidas e relevantes da
produção para finalizar o ciclo mensal de
relatórios financeiros. 
Aumenta a precisão na correspondência dos
custos de produção das diversas partes do
processo produtivo.
Auxilia no cálculo de pagamentos de royalties.

Gerencia a validação de dados da mina através das
plantas de processamento até as vendas,
produzindo uma rede consistente de inventário e de
fluxo de dados. O resultado é uma poderosa
ferramenta para apoiar a compreensão e a tomada
de decisões bem fundamentadas em toda a empresa.

Todos os dados de massa e de ensaio podem ser
incluídos no processo de balanceamento estatístico
que produz dados consistentes e auxilia na
identificação de dados errôneos. O uso de dados
redundantes também proporciona uma validação
contínua, permitindo que os problemas de medição
sejam detectados mais cedo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOSPRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

A capacidade de balanceamento automático permite
que resultados estejam disponíveis logo após a
notificação dos ensaios, promovendo um rápido
acesso à informação validada. A solução inclui
ferramentas de diagnóstico que permitem a
identificação de problemas de dados.

Balanços também podem ser gerados a qualquer
momento e por períodos de tempo definidos,
proporcionando maiores visibilidade e flexibilidade.

Acredito em sistemas de comunicação que sejam simples e não envoltos em mistério. Production Accounting
é um sistema de contabilidade metalúrgica de fácil utilização que, entre outras coisas, acrescenta

capacidade de auditoria e rastreio de cálculos para conferir confiança aos cálculos e dados de produção.

-Khalil Parkar, Metalurgista Principal 
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PRODUCTION ACCOUNTING

AGENDE UMA DEMO
AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA
DO SUL | TURQUIA | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS
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