
Resumo  

 

O presente documento descreve o projecto que decorreu na Qimonda Portugal, empresa na 
área dos semicondutores. O projecto teve como título “Tester Capacity Control” e consistia 
na definição de uma ferramenta de controlo da capacidade na área de Teste.  

Este projecto está inserido no âmbito do tema Controlo de Produção, sendo descritas no final 
do documento as vantagens que este projecto, enquanto ferramenta de monitorização e 
controlo de produção, pode trazer na área de semicondutores. 

A área de Teste representa cerca de 50% do investimento total da empresa, apresentando 
actualmente algumas ineficiências relativamente ao controlo de capacidade da área produtiva. 
No presente, as empresas focam-se essencialmente no controlo de produção relacionado com 
a logística e controlo do fluxo de materiais, não acentuando a importância que o controlo de 
produção a nível de capacidade das máquinas tem no aumento de produtividade. A Qimonda, 
enquanto empresa de alta tecnologia e de rigorosos padrões de qualidade e prazos de entrega, 
reconhece a necessidade de melhorar a sua produção através do controlo de capacidade da sua 
área produtiva.  

Actualmente existem algumas ferramentas disponíveis na área de Teste que permitem 
controlar a capacidade através da detecção das causas de baixo desempenho, mas apresentam 
algumas ineficiências a nível de flexibilidade e tempo de pesquisa. O projecto desenvolvido 
teve como objectivo melhorar a visibilidade dos problemas de capacidade na área de Teste, 
através do desenho e especificação de uma ferramenta flexível e que permitisse uma rápida e 
eficaz detecção dos problemas. 

A ferramenta a desenvolver deveria conter informações sobre o plano de produção semanal, 
bem como da produção actual de maneira a gerar alertas nos casos de baixo desempenho. 
Adicionalmente, e para permitir uma melhor e mais correcta análise da situação, a ferramenta 
devia apresentar os indicadores chave que permitiriam uma avaliação correcta e aprofundada 
da situação, de maneira a detectar as causas da redução de eficiência na área. Deste modo, a 
ferramenta iria permitir aumentar o desempenho geral da área, reduzindo os custos inerentes 
às paragens e à redução de capacidade. 

Para a execução deste projecto foi definida uma metodologia que permitiu uma correcta 
abordagem ao problema e o desenvolvimento de uma ferramenta que superasse as 
ineficiências sentidas pelos responsáveis da área de Gestão da Produção. Esta metodologia 
permitiu identificar os problemas e as necessidades dos futuros utilizadores, os quais foram 
fundamentais para a especificação de tal ferramenta.  

No presente relatório está contida toda a metodologia seguida, explicando cada uma das fases 
detalhadamente, bem como a descrição do protótipo criado que irá dar suporte e substituir a 
ferramenta durante o seu desenvolvimento. No final do documento estão descritas as 
vantagens que o programa, enquanto ferramenta de controlo de capacidade, irá proporcionar à 
área de Teste. 

 

 



Abstract  

 

This report describes the project developed during the internship taken in an enterprise that 
acts in the area of semiconductors, named Qimonda Portugal. The project with the title 
“Tester Capacity Control” consisted in the definition of a tool to control the capacity of the 
Test area. 

This project is related with the theme Production Control, and in the end of the paper it can be 
found its advantages in the area of semiconductors, while tool of monitoring and production 
control. 

The Test area represents about 50% of total investment of the company, and presents some 
inefficiency related with the capacity control of the productive area. Actually, the enterprises 
focus in the control of the production related with the logistics and the control of the flow of 
materials, and do not enhance the importance that controlling the production by observing the 
capacity of the machines have, in increasing the productivity. Qimonda, as a high-tech 
company with high and rigorous quality standards and delivery deadlines, recognizes the 
necessity of improving its production by controlling the capacity of its productive area. 

Nowadays, there are some available tools which allow controlling the capacity by detecting 
the causes of low performance; however they present some inefficiency of flexibility and 
research time. The project that was developed had the objective of improving the visibility of 
the capacity problems in the Test area, through the definition of a flexible tool that will allow 
a faster and efficient detection of the problems. 

The tool should contain information about the weekly production plan, as well as the current 
production for alerting in case of low performance. In addition, and to allow a better analysis 
of the situation, the tool should present key-indicators which should permit a correct and deep 
evaluation, by detecting causes that reduce the efficiency of the area. In this way, the tool 
would allow to increase the general performance of the area, reducing the inherent costs of the 
stops and the reduction of the capacity. 

To perform the project it was defined a methodology which allowed a correct approach of the 
problem and the development of a tool that surpass the inefficiencies identified by the 
responsible of the Production Management area and their future necessities as users.  

In this document the methodology is shown, describing in detail each phase and the prototype 
which will be the support for the conception of a new tool and also replace the current one. In 
the end of the report it is described the advantages of the program, while capacity controller 
tool, to the Test area. 

 

 

 




