SOFTWARE DE GESTÃO DE ARMAZÉNS
OTIMIZE A SUA CADEIA DE LOGÍSTICA

Software Solutions

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PARA ARMAZÉNS EFICIENTES
O mercado está cada vez mais competitivo, por
isso as empresas devem estar preparadas para os
novos desafios logísticos que os seus clientes lhes
apresentam diariamente.
A procura dos clientes e dos consumidores continuam
a crescer com novos e rigorosos tempos de entrega
e padrões que obrigam as empresas a atualizarem os
processos da sua cadeia de logística. Portanto, estas
apostam cada vez mais na inovação e na tecnologia
mais avançada, tal como a visão artificial, a Internet
das Coisas, etc.

Em função destas alterações, as empresas devem
reorganizar-se para enfrentar os desafios inerentes
a cada setor. Isso significa que atualmente é quase
impossível pensar numa cadeia de distribuição
sem um software de gestão que otimize o seu
funcionamento de forma global, analisando a
grande quantidade de informação gerada, ou seja,
o que se conhece hoje em dia como Big Data.
A Mecalux conhece essas necessidades e por isso
oferece as novas soluções Easy da Mecalux que o
ajudarão a dar um passo à frente rumo ao futuro.
O nosso objetivo consiste em melhorar
o desempenho das suas instalações de
armazenamento e dos seus centros de produção,
assim como garantir a máxima qualidade e
rastreabilidade em cada etapa.

SISTEMA DE GESTÃO DE ARMAZÉNS

SOLUÇÕES
DO SOFTWARE EASY

Conhecemos as suas necessidades
e adaptamo-nos a elas
A nova plataforma Easy da Mecalux proporciona
diferentes soluções durante todo o processo
logístico. Graças a isso, a sua empresa será capaz de
controlar e intervir em todas as operações (produção,
armazenamento de matérias-primas e produtos
acabados, preparação de pedidos ou distribuição
da mercadoria). Além disso, poderá analisar o que
ocorre em toda a sua cadeia de logística e, tudo isso,
com uma visão global e interligada.
Esta plataforma em contínua evolução foi
especialmente criada para registar dados e abordar
alterações que otimizem o desempenho de acordo
com cada necessidade. Tem uma interface muito
intuitiva que se distingue pela sua flexibilidade, uma
vez que se adapta a cada particularidade e requisito
para melhorar a produtividade da sua empresa.

SGA para e-commerce

Multi Carrier Shipping Software

Store Fulfillment
SGA para Produção

Supply Chain Analytics Software

Marketplaces & Ecommerce Integration

Software para logística 3PL

Labor Management System (LMS)

Software de Slotting para armazéns
Yard Management System (YMS)

O Easy WMS é um sistema flexível capaz de gerir armazéns operados de forma manual mediante terminais
radiofrequência, armazéns mistos ou grandes instalações automáticas.

SOLUÇÕES INTERLIGADAS PARA A SUA CADEIA DE LOGÍSTICA

BENEFÍCIOS

SISTEMA DE GESTÃO
DE ARMAZÉNS (WMS)
O Easy WMS é um software potente, robusto, versátil, escalável
e flexível capaz de gerir com a mesma eficiência um armazém
operado de forma manual (através de papel ou radiofrequência)
que um armazém misto ou uma grande instalação automática.
A sua finalidade é otimizar a gestão física e documental do fluxo de
mercadorias, desde a sua entrada no armazém até à sua saída final,
garantindo a sua rastreabilidade completa end-to-end.

» Controle do stock em tempo real
» Redução de custos logísticos
» Aumento da capacidade de armazenagem
» Redução nas tarefas de manipulação
» Eliminação de erros
» Picking de alta precisão e velocidade
» Adaptação às novas necessidades de e-commerce
» Gestão de operações omnicanal
» Rápido retorno de inversão (entre 12-18 meses)

A Mecalux colabora com fornecedores líderes que certificam a
qualidade, garantia e nível técnico do Easy WMS:

EASY WMS NA NUVEM
» Menor investimento inicial uma vez que não é necessário
ter servidores próprios.
» Implementação mais rápida e simples.
» Suporte técnico e manutenção mais fácil e económico.
Segurança total com o Microsoft Azure.
» Versão do software sempre atualizada.
» Máxima disponibilidade para garantir a continuidade do
seu negócio.
» Quota adaptada às necessidades de cada negócio.

MÓDULOS EASY WMS

SGA PARA E-COMMERCE
Uma logística omnichannel eficiente. Otimiza as operações logísticas das lojas online,
independentemente do seu tamanho, número de pedidos diários ou capacidade de armazenamento.

MULTI CARRIER SHIPPING SOFTWARE
Automatiza os processos de embalar, etiquetar e enviar produtos. Coordena
a comunicação direta entre o armazém e as diversas agências de transporte.

STORE FULFILLMENT
Sincroniza o stock e os fluxos de trabalho para garantir uma excelente
gestão de stock entre o armazém central e a rede de lojas físicas.

SGA PARA PRODUÇÃO
Facilita a rastreabilidade nos processos de fabricação.
Garante o abastecimento contínuo de matérias-primas para
as linhas de produção.

SUPPLY CHAIN ANALYTICS SOFTWARE
Analisa os milhares de dados que são criados diariamente num
armazém, permitindo que o responsável tome decisões estratégicas
baseadas no rendimento real das operações.

MARKETPLACES & ECOMMERCE PLATFORMS
INTEGRATION
Sincronize o seu stock no armazém com o catálogo online em tempo real.
O Easy WMS liga-se automaticamente às principais plataformas digitais de
venda e marketplaces como a Amazon, Ebay ou Prestashop.

SOFTWARE PARA LOGÍSTICA 3PL
Gere a faturação entre um 3PL e os seus clientes. Uma plataforma de
acesso exclusivo fornece informações sobre o estado do stock e como
realizar ordens ou solicitar envios personalizados.

LABOR MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
Maximiza a produtividade das operações. Mede de forma
objetiva o rendimento dos funcionários, identificando
oportunidades de melhoria para a empresa.

SOFTWARE DE SLOTTING PARA ARMAZÉNS
Automatiza a gestão das localizações do seu armazém. Determina a localização
adequada para cada referência (ou SKU) em função de um conjunto de regras e critérios
predeterminados pelo responsável de logística (procura histórica, atual e futura).

YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)
Supervisiona o movimento dos veículos no pátio do armazém ou centro de distribuição.
Otimiza as operações nas docas de carga para melhorar o fluxo dos veículos e evitar pontos
de estrangulamento nas entradas e saídas da mercadoria.

“

A MECALUX
SOFTWARE SOLUTIONS
DIRIGE MAIS
DE 1.000 INSTALAÇÕES

Indústria do setor
Automóvel

Indústria
Farmacêutica

Indústria
Alimentar

“

O melhor do Easy WMS é que é
muito fácil de usar. Os operadores
simplesmente devem seguir passo a
passo as instruções deste WMS para
completar as tarefas com rapidez e
segurança.

O Easy WMS ajudou-nos a lidar com o
crescimento da nossa empresa. A nossa
produtividade registou um aumento de
30% apesar de mantermos o mesmo
número de funcionários, pois com o Easy
WMS foi possível absorver o aumento dos
pedidos.

James Hansen
Vice-Presidente Executivo
da Yamazen
(Estados Unidos)

Jesús García
Responsável pelo Departamento de
Reposição de Motos Bordoy
(Espanha)

Retalho /
‘E-commerce’

Terceirização
logística

Conheça os nossos casos práticos em mecalux.pt

“

Com a modalidade SaaS do
Easy WMS, não temos de nos
preocupar com a gestão do servidor
e podemos concentrar-nos na nossa
atividade.
Anthony Le Fur
Diretor da SurDiscount (França)

Indústria
de fabricação

Indústria elétrica
e eletrónica

O DESAFIO DE
CONSEGUIR A MÁXIMA
EFICIÊNCIA NA
CADEIA DE LOGÍSTICA

a projetar
armazéns

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito na sua pesquisa
e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com
as classificações mais altas ou com outra designação. As publicações de pesquisa
da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não
devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner isenta-se de todas as
garantias, expressas ou implícitas, com relação a este estudo, incluindo quaisquer
garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico. A GARTNER e a
MAGIC QUADRANT são uma marca registada e marca registada e marca de serviço da
Gartner, Inc. e / ou das suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente e é usado
neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

370

engenheiros de
software dedicados

1000

+ .

Instalações
com o Easy WMS

36

países onde o
Easy WMS gere armazéns
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mecalux.pt/software - info@mecalux.pt - Tel. 308 802 865
A Mecalux está presente em mais de 70 países em todo o mundo
Delegações em: Alemanha • Argentina • Bélgica • Brasil • Canadá • Chile • Colômbia • Eslováquia • Espanha • EUA • França • Holanda • Itália • México • Peru • Polónia • Portugal • Reino Unido • Tchéquia • Turquia • Uruguai
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