CLICK REPLYTM

WAREHOUSE
MANAGEMENT
O mais recente desafio da Supply Chain é integrar soluções de ponta a
ponta que removam as barreiras entre os fornecedores, empresas e clientes
finais, bem como desenvolver modelos atuais em Redes Colaborativas
reais, nas quais a relevância do planejamento e a implementação correta de
componentes de execução está aumentando continuamente.
O Click Reply™ Warehouse Management é a solução
proprietária da Reply, capaz de garantir total visibilidade
e rastreabilidade de processos logísticos, ajudando
os clientes a se integrar ativamente a seus parceiros,
além de projetar modelos de gestão da cadeia de
suprimentos que são otimizados para:
• Distribuir produtos e serviços de forma integrada
• Apoiar atividades de provisionamento de estoque
• Reduzir custos logísticos
• Melhorar a rotação de estoque
• Aumentar a porcentagem de entregas no prazo
• Reduzir o prazo de entrega do pedido
• Alertar rapidamente clientes e fornecedores
O Click Reply™ Warehouse Management é uma
solução modular desenvolvida com as mais avançadas
tecnologias de TI, certificadas pela integração com os
principais sistemas ERP.
O Click Reply™ Warehouse Management visa controlar
operações de armazenagem, permitindo a gestão
do manuseio de materiais em terminais impressos
ou Wi-Fi, otimização de espaço, redução de tempo
de implantação, planejamento otimizado das ações
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de remessa e monitoramento contínuo e preciso das
atividades e dos recursos humanos e automáticos.
Também permite integrar completamente os processos
de logística com sistemas ERP e suporta o uso de
sistemas de identificação automática baseados em
código de barras ou tecnologia RFID.
O Click Reply™ Warehouse Management é ideal
para clientes que esperam os seguintes benefícios e
vantagens competitivas:
• Tecnologia:
- acesso ao sistema de armazenamento através do
navegador da Internet
- arquitetura abrangente de 3 camadas
- redução dos custos de gerenciamento de aplicativos
- custos reduzidos de gestão de infraestrutura
- integração de tecnologia avançada (RFID,
reconhecimento de voz)
• Funcionalidade:
- ampla escolha de possibilidades de operação
- alta flexibilidade operacional
- compatibilidade avançada com versões futuras
- construção de desenvolvimentos funcionais
- colaboração entre parceiros comerciais
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• Implementação:
- fácil extensão da aplicação para novos locais e
entregas
- confiabilidade garantida e robustez da aplicação
- tempos de liberação reduzidos
- impacto limitado na infraestrutura existente
CLICK REPLY™ WAREHOUSE MANAGEMENT
CASOS DE USO
Automotivo // Spare Parts & Inbound
A Logistics Reply desenvolveu e implementou o novo
sistema europeu de gestão de armazéns em um dos
principais players do mercado automotivo mundial.
A solução da Click Reply™ suporta os seguintes
processos da Linha de Negócio de Peças de
Reposição: armazém de múltiplos níveis, inventário
virtual, ações orientadas ao negócio, controle de
qualidade de produtos e processos, serviços de
valor agregado, transporte, comprovante de entrega,
atendimento ao cliente, custeio de mão de obra. Para
a área de Entrega Automotiva, os seguintes processos
foram implementados: milk runs, kitting, submontagem,
CKD, sequenciamento, JIT.
Moda // Distribuição
Uma marca italiana de moda, líder mundial na produção
de jeans, roupas casuais, acessórios e roupas
infantis, selecionou o Click Reply™ como sistema de
gerenciamento de armazém para todo o grupo. O
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Click Reply™ WM suporta todas as atividades globais
de distribuição complexas e avançadas dessa rede de
armazéns com vários operadores logísticos distribuídos
em diferentes locações.
O Click Reply™ WM suporta todas as necessidades
típicas de uma empresa de moda, gerenciando
roupas, penduradas ou em pacotes, calçados, roupas
esportivas e acessórios, identificando-os conforme suas
características: modelo, tamanho, cor, tipo, made in e
temporada. Além disso, suporta a gestão dos processos
solicitados pela Linha de Negócios, gerenciando
amostras, caixas técnicas e de clientes, rastreando
completamente o produto em mercados específicos,
além de gerir sistemas de manuseio de materiais, como
separadores.
3PL // Mercearia
O operador logístico italiano líder no setor de
supermercados escolheu o Click Reply™ para processos
de logística reversa e de armazém, bem como processos
de distribuição em toda a rede italiana (sobretudo DCs).
Assim, foi instalado nas fábricas, centros de distribuição
e em todos os pontos de trânsito. O sistema também
gerencia a rastreabilidade de todos os produtos dos
clientes deste cliente.
O Click Reply™ apoiará tecnologias inovadoras, como:
terminais Wi-Fi, armazéns automáticos, sistemas de
identificação automática em código de barras ou RFID,
e usará um middleware EAI para o intercâmbio de todos
fluxos de informação entre parceiros comerciais.

LOGISTICS REPLY é a empresa líder do Grupo Reply em fornecimento de soluções avançadas de Execução da Supply Chain, desenvolvidas com as suítes proprietárias Click Reply™ e
SideUp Reply™, junto as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado.
CLICK REPLY™ é uma solução que pode ser implantada in loco ou na nuvem, enquanto o SIDEUP REPLY™ é uma solução SaaS de multilocação, baseada na tecnologia de computação em
nuvem. O SIDEUP REPLY™ Suite foi introduzido em 2010 com o lançamento do módulo de gerenciamento de armazém. A partir de então, o produto continuou a crescer e hoje inclui vários
módulos focados em Visibilidade e Eficiência.
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