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Gestão de Produtos 4.0: Catálogo eletrónico 
de cabos da igus no BMEcat 
Dados do catálogo de digital agora disponíveis para os cabos 
chainflex 
 
Seleção, pesquisa, encomenda, fatura – a complexa gestão de 
encomendas de produtos na área de B2B requer, acima de tudo, 
processos simples e standard, desde o fabricante até ao cliente, e 
uniforme a nível global. Sob a denominação de BMEcat, a Associação 
alemã de Logística e gestão de materiais (Bundesverband 
Materialwirtschaft und Einkauf (BME)) desenvolveu um sistema standard 
para a transferência eletrónica de dados dos catálogos, que pode ser 
facilmente integrado noutros sistemas de gestão já existentes. A igus, 
empresa especialista em motion plastics, utiliza agora este formato de 
transferência de dados no seu catálogo de cabos chainflex para 
aplicações móveis. 
 
O princípio pode ser assim facilmente explicado: em vez de se folhear catálogos 

impressos, selecionar produtos e anotar quantidades e números de artigo, o 

catálogo de produtos eletrónico, segundo o formato BMEcat baseia-se num 

processo standard. Todos os componentes relevantes para a gestão de 

produtos são classificados de acordo com um sistema uniforme, incluindo 

endereços, palavras-chave, características dos produtos, fotografias e preços. 

As vantagens do formato BMEcat tornam-se óbvias assim que os dados 

principais são gravados. A informação necessária acerca do produto fica 

guardada num ficheiro, pode ser rapidamente visualizada, acedida e editada 

com apenas alguns cliques.  

 

Pode encomendar cabos chainflex agora também através do eCl@ss 
A igus utiliza o eCl@ss para a gestão eletrónica de produtos, de acordo com a 

norma ISO/IEC, sendo também suportados outros sistemas de classificação 

reconhecidos, tais como o ETIM ou o UNSPC. O BMEcat utiliza esta norma de 

dados mundial, uma vez que a transferência digital de informação de produtos 

é feita para diferentes ramos industriais, bem como diferentes países e idiomas. 

A partir de agora, a gama de produtos completa, com mais de 1400 cabos 
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chainflex diferentes, pode ser gerida no catálogo de produtos digital – um 

procedimento que torna o processo de encomenda bastante mais fácil para os 

clientes. Desde que foram lançados no mercado os primeiros cabos chainflex, 

há quase 30 anos, a variedade de produtos foi aumentando significativamente, 

tornando agora necessária a implementação de processos standard na área de 

B2B. Apenas considerando os cabos confecionados de acionamento 

readycable, há mais de 4200 tipos com 24 standards de fabricantes de motores 

à disposição. Na igus, a Gestão de Produtos 4.0 traduz-se em processos 

inteligentes, sem custos de corte, sem quantidade mínima de encomenda, 

cabos vendidos ao metro ou confecionados e uma garantia de duração de vida 

de 36 meses para todos os cabos chainflex utilizados em aplicações móveis. 

Para tal, a igus disponibiliza ferramentas online gratuitas para configuração e 

cálculo de forma clara, fiável e digital. 

 

 

 

Legenda: 
 

 
Imagem PM2718-1 
Transferência de informação facilitada: mais de 1400 cabos chainflex para 

aplicações móveis são agora geridos no catálogo de produtos digital, de acordo 

com o BMEcat. (Fonte: igus GmbH) 
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CONTACTO: 
 
igus® Lda. 
Rua Eng. Ezequiel Campos, 239 
4100-231 Porto 
Tel. 22 610 90 00 
Fax 22 832 83 21 
info@igus.pt 
www.igus.pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO DE IMPRENSA: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

SOBRE A IGUS : 
 
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de calhas porta-
cabos articuladas e casquilhos deslizantes em 
polímero. A empresa sob gestão familiar com 
sede em Colónia está representada em 35 países 
e emprega aproximadamente 3800 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2017 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 690 milhões de euros.  
A igus detém o maior laboratório de testes e as 
maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de 
poder proporcionar aos seus clientes, em muito 
pouco tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
Os termos "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 
chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, "igear", "iglide", 
"iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "plastics for longer life", "readychain", 
"readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", 
"xiros" são marcas registadas na Alemanha e se 
aplicável, também a nível internacional protegidas por 
direitos comerciais. 

 


