Click Reply é uma empresa do Grupo
Reply, líder em soluções de ponta
para o gerenciamento da Supply
Chain, realizada com sua suíte Click
Reply ™, desenvolvida utilizando
as mais modernas tecnologias
informáticas e disponível seja em
ambiente tradicional, seja em Cloud.

Click ReplyTM
Voice Recognition Module

A suíte é constituída de diversos
módulos, integrados entre si:
 Click

Reply Warehouse
Management: para a gestão física
do material e fluxos do armazém.

 Click

Reply Yard Management:
para a gestão de veículos e
containers no site (pátio, portaria,
pórticos)

 Click

Reply Labor Management:
para controle da mão de obra,
focando em produtividade e
eficiência

 Click

Reply Warehouse
Performance: para monitoramento
das atividades de armazém
(Business Intelligence)

 Click

Reply Warehouse Billing:
para contabilização dos custos
de serviços logísticos em um
armazém

As soluções desenvolvidas pela Click
Reply são utilizadas atualmente em
300 empresas por mais de 30 mil
usuários em todo o mundo..

Não obstante os significativos resultados obtidos no modernizar das operações com sistemas
de gerenciamento de armazém (Warehouse Management Systems), apenas recentemente uma
questão fundamental tem sido abordada com justa perspectiva: o modo no qual os colaboradores da operação se comunicam com o sistema informático do armazém.
A interação com o WMS envolve normalmente a inserção de uma quantidade significativa de
dados: não importa que a entrada de dados seja através de leitores óticos, coletores ou outros
dispositivos, de qualquer forma é uma operação que potencialmente atrasa o processo operativo
e possibilita erros.
A adoção da tecnologia baseada em reconhecimento de voz representa uma verdadeira revolução
nos processos logísticos. Pode ser empregada para a gestão de tarefas críticas nos centros de
distribuição, como picking e expedição de produtos, bem como no recebimento e controle de qualidade; em geral, para todas aquelas tarefas em que para o operador seja mais fácil falar que inserir
informações em um terminal ou efetuar anotações.
Hoje os sistemas de voz são cada vez mais utilizados nos centros de distribuição, fábricas e
outros ambientes de trabalho nos quais a comunicação por voz é mais simples e útil que outros
métodos tradicionais de inserção de dados, ambientes nos quais a execução mais rápida e precisa proporciona economias operativas, maior produtividade, aumento da performance e melhoria
dos resultados.
Click Reply™, a plataforma da Reply para a Supply Chain, integra em seu sistema uma solução
inovadora para gestão de lógicas operativas “Hands-free, Eyes-free”, baseada na tecnologia Vocollect™, líder mundial no reconhecimento vocal para aplicações industriais e de armazenagem.
Através de um módulo específico para Voice Recognition, Click Reply™ integra de modo transacional o sistema vocal da Vocollect™ permitindo um diálogo em tempo real entre os colaboradores operativos do armazém e o sistema de Warehouse Management sem a necessidade de usar
as mãos para inserção de dados.
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O operador utiliza terminais que recebem dados traduzidos em comandos de voz diretamente do
módulo Click Reply™ WM; suas respostas são convertidas para formato digital e endereçadas
ao sistema em tempo real.

Os operadores podem receber instruções, confirmarem a tarefa efetuada, informar erros, tudo
simplesmente falando e escutando o sistema de gestão do armazém através de fones de ouvido,
microfone e um terminal RF preso na cintura.
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Para efetuar suas missões, os operadores não precisam mais ler suas tarefas em computadores,
displays ou quaisquer outros dispositivos: o sistema de voz permite que as mãos fiquem livres,
dispensando ainda controles visuais das operações.
Graças ao módulo de reconhecimento de voz, Click Reply™ consegue gerenciar um fluxo em tempo real de informações com operadores de armazém, agilizando as operações de forma absolutamente natural.
Os processos operativos do armazém nos quais a tecnologia de voz pode melhorar a eficácia com
rápido ROI são:
Picking Caixa
Picking Peça
Picking Palete
Cross-Docking
Inventário rotativo
Inventário
Todavia, recomendamos que se olhe com bastante atenção para os seguintes processos operativos porque também neles a utilização da voz pode trazer vantagens importante em termos de
qualidade e tempo:
Put-away
Shipping /Recebimento
Carregamento
Transferência massivas
Reabastecimento
Separação de devoluções
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