LOGÍSTICAS DE SUPRIMENTO E DISTRIBUIÇÃO

APS

PLANEJAMENTO AVANÇADO
Recebimento

FLUXO

Descarga

Recebimento

Recebimento

Conferência
com Ordem
de Compra

Etiquetação
de produtos
(cód próprio e
de embalagens)

Registro NF Entrada
Associação OC e
Importação XML

Fornecedor

Fornecedor

Entrega

Expedição

Transport.
Terceiros

Transport.
Próprio

MATERIAIS

Armazenagem

Recebimento

Tela de conferência com retorno visual e sonoro

Faturamento

Separação de Cargas

NF-e

Relatório de
Romaneio por
ordem de entrega
(Pilha/UEPS)

Controle de Saldos

Emissão das
NF/Fatura do Embarque
(NF-e+DANFE+XML+Boleto)
(num clique só)

1/2

2/2

Separação de Cargas

Embarques

1/1

Montagem e
Etiquetação
dos Volumes

Controle de Giro

Separação de Cargas

Armazenamento
por Endereço
(Rua/Prateleira/Andar)
na ordem de chegada

Conferência
das cargas
por Pedido

Valorização de Estoque

Separação dos
Geração do Embarque
Relatório de
produtos pela
para os Pedidos
Separação de Cargas
ordem de chegada
por Rotas/região e
agrupadas p/produto
(controle de validade) e endereço no armazém
data de entrega

Rastreamento de Lotes
e Números de Série

Saldo de Pedido
Faturamento Parcial

Principais Vantagens

ROTAS

• Minimização dos erros de estoque pela automação com
códigos de barras (EAN 13, EAN8 e EAN39);
• Eficência nas entregas pela automação nas conferências com
leitor sem fio e acompanhamento visual e sonoro;
• Medição da eficiência de entrega com controle de restrição
para entregas com atrazo.
• Rapidez e precisão na montagem de cargas pelo sistema de
localização de produtos no estoque;
• Rapidez no faturamento pela emissão de todos os
documentos numa única operação;
Sistema de rotas integrado ao Google Maps

• Todos esses processos também funcionam no caso de pedidos
internos entre matriz/filiais (PIC);
• Rapidez e precisão na entrega pelo carregamento na ordem da
rota (Google Maps) pelo método UEPS (último que entra
primeiro que sai);
• Funciona integrado ao ERP e possui a mesma interface, com o
sistema de navegação por processos e características
operacionais como a rastreabilidade de transações.
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LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO

APS

ESTRUTURA

PLANEJAMENTO AVANÇADO

Plantas
(armazéns
e fábricas)

Máquinas e
ferramentas
(tempos de setup)

Roteiros de Produção
(processos e operações)

Estrutura de Produtos
(Ficha Técnica e versões)

Ordem de Produção

FLUXO

Gestão de
Demandas

Entrada de
Materiais

Compras
Solicitação

Cotação

Ordem

Para compra
e PIC

Por e-mail

Lead Time e
lote econônico

?
Carteira de Pedidos
Saldos de pedido
Contratos kanbam
Ponto reposição estoque

MATERIAIS

Necessidades
de Produção

(+) Estoque de produtos
(-) Demanda total
Explosão de matéria-prima

Atualização dos
custos diretos

Gestão de
Custos

Baixa
de OP

Coleta de
Dados

Execução da
Produção

Programação
da Produção

Liberação
de OP

Atualização dos
custos diretos

Entrada de PA
Baixa de MP

Apontamento de
tempos, volumes
e paradas

Produção

Sequenciamento *
Capacidade x Carga

Sinal verde para
a programação

$

Formação e
Simulação
de Preços

Estoque de
Produtos Acabados
e Semi Produtos

X

* Funcionalidade em desenvolvimento, mas pode ser usado aplicativo integrado de parceiro.

Outros Estoques
Não Disponíveis
para Venda

Estoque em
Processo

Estoque de
Matérias-Primas
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