Enterprise Management Warehousing

Soluções
complementares
Crie uma vantagem competitiva
para o seu negócio implementando
soluções Enterprise Management*
personalizadas e integradas

Descubra a série de possibilidades
que as soluções complementares
Enterprise Management oferecem
para satisfazer as suas
necessidades

O Enterprise Management Warehousing é um versátil sistema de gestão de armazéns (WMS) concebido para
fabricantes e distribuidores de média dimensão. O Enterprise Management Warehousing é um avanço ideal para
empresas que necessitem de funcionalidades mais sofisticadas de gestão de armazéns, ajudando-as a transitarem de um controlo básico dos stocks ou de sistemas de localização de stocks via radiofrequência para um
sistema WMS verdadeiramente configurável e baseado em regras.

Benefícios

Funcionalidades
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•
•
•

•
•

Informações atempadas e precisas da captura direta de
informações no armazém, através de digitalização ou outro meio,
validadas para eliminar os erros de introdução
Qualidade dos dados melhorada através da verificação dos dados
antes de serem publicados no Enterprise Management
Menos erros de expedição devido a várias verificações
durante a recolha e carregamento
Custos de transportes mais baixos e menos faltas de stock
Utilização do armazém melhorada
Geração automatizada mais rápida de documentação
de expedição
Trabalho reduzido do processamento automático de
documentação personalizada ou em conformidade com
o cliente e transportadora
Eficiência laboral mais precisa e atempada e comunicação
da utilização à gestão
Colaboração mais estrita entre os parceiros de negócios e
as entidades empresariais através da transferência de dados
eletrónica

•

•

•
•
•

Lógica de processo orientada por regras e parâmetros com
capacidade de suporte de várias práticas de armazém − tais
como, modos de frequência de rádio e papel − no mesmo
armazém
Suporte para vários armazéns/estabelecimentos, locatários/
depositários, divisas, fornecedores, unidade de medida,
equivalências de contentor, formatos de documentos
específicos do cliente e outras funcionalidades misturadas
no mesmo armazém lógico
Capacidade de gerar etiquetas e documentação específica do
cliente (para facilitar as entregas e as expedições diretas do
fornecedor)
Agendamento do cais
Simulações de ondas e planeamento de expedição
Integração automatizada do equipamento

Disponibilidade
•
•

Europa
AAMEA (Portugal)

Esta funcionalidade poderá não estar disponível em todos os países destas
regiões. Consulte um representante local para obter os detalhes sobre a sua
situação

www.sage.com/pt-pt

* Enterprise Management era conhecido anteriormente como Sage X3

