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É comum encontrar problemas na alocação de custos 
destinados a ações diárias, como a entrada manual 
de dados, que geram perda de tempo e dinheiro, o 
monitoramento dispendioso de dados em planilhas de 
excel, a inadequação do custo real de procedimentos 
de controle e a ausência de ferramentas de análise e 
previsão. 

Um cenário como esse, junto à complexidade 
frequente das estruturas de custos e dos modelos de 
taxas, exige um sistema especificamente projetado 
para controlar os custos de armazenagem de maneira 
eficiente, eficaz e flexível.

Click Reply™ Warehouse Billing é uma solução 
para automatização do cálculo dos custos de 
armazenagem, com base nos requisitos contratuais, 
bem como nos modelos de taxa acordados com o 
Prestador de Serviços Logísticos e nas atividades 
efetivamente realizadas, garantindo:

•  Economia de tempo na entrada manual de dados 
sobre custo, na sua verificação e validação; 

•  Rastreabilidade de cada atividade e custo; 
•  Flexibilidade na definição da estrutura contratual e 

tarifária;
•  Adaptabilidade a mudanças nos modelos de tarifas e 

serviços; 
• Plena visibilidade dos custos e serviços prestados 

com base nos históricos;
• Precisão no cálculo e na análise de custos por local, 

proprietário da unidade de negócio, LSP, contrato, 
categoria, atividade, sub-atividade;

•  Disponibilidade em tempo real dos custos totais 
com o progresso das atividades do armazém.

Taxas individuais podem ser aplicadas a cada 
transação, aumentando a capacidade de identificação 
e garantindo a qualidade e a consistência entre as 
atividades gerenciadas e os custos rastreados.
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Ter eficiência operacional é crucial para um negócio de sucesso. Fazer mais 
com menos é o novo mantra! Mesmo focando cada vez mais em controle 
de custos, as empresas podem otimizar ainda mais o uso do tempo, espaço 
de armazenamento e recursos operacionais. Essas melhorias impactam 
diretamente na eficiência e na lucratividade da organização.
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A configuração do Click ReplyTM Warehouse Billing 
é simples e flexível, para que seja possível atender 
todas as necessidades, inclusive as mais complexas, 
bem como suportar os aspectos que caracterizam os 
elementos-chave da estrutura de custos:
•  as atividades que geram custos podem ser 

configuradas em uma estrutura de 3 níveis: categoria 
de custo, atividade e subatividade, e podem ser 
identificadas por meio do uso de vários fatores 
disponíveis nas transações de entrada do sistema de 
gerenciamento de depósito;

•  os contratos e tarifas relacionados podem ser 
configurados conforme regras específicas definidas 
com cada provedor de serviços logísticos;

•  as taxas podem ser configuradas de acordo com 
vários modelos (fixos, lineares, intervalos), com o 
driver de alocação necessário (peso bruto ou líquido, 
volume, peças etc. disponíveis nas transações de 
entrada), com a moeda e a validade.

O fluxo de atividades realizadas no depósito é 
capturado e associado automaticamente aos contratos 
corretos, garantindo a visibilidade em tempo real do 
valor dos custos incorridos.

As atividades rastreadas manualmente também podem 
ser gerenciadas pelo sistema para uma cobertura 
completa de todas as classes de custo incorridas (por 
exemplo, para serviços ocasionais de valor agregado).

Para total controle e precisão, correções podem ser 
feitas nos custos validados antes de serem fechados 
e no registro de créditos ou débitos subseqüentes, 
completamente independente do sistema de 
contabilidade de faturamento. 

O gerente da conta recebe suporte em todo o processo 
de aprovação, que geralmente ocorre dentro da 
organização e junto ao Provedor do Serviço Logístico, 
eliminando os erros de faturamento e o desperdício de 
tempo em sua correção.

Para o processo de tomada de decisão, várias 
ferramentas estão disponíveis para análise e relatório, 
em forma de tabela, gráfico e papel, nos quais 
as informações resumidas podem ser analisadas 
detalhadamente para definir as ações corretivas 
necessárias.

A aplicação Click Reply™ Warehouse Billing é 
implantável de forma independente ou integrada com 
qualquer WMS de terceiros. O acesso à solução é 
controlado por perfis de acesso baseados em usuários 
ou funções. O controle e a análise são assegurados 
por uma gama de funcionalidades que exploram 
ferramentas avançadas para a apresentação de dados:
•  Dashboard para compreensão imediata e visual da 

tendência de custo. Além disso, permite a realização 
de análises aprofundadas através do uso de recursos 
de detalhamento;

•  Estatística exportável para excel, para análise 
customizada e flexível de dados;

•  Relatórios pré-definidos, gerados de acordo com os 
critérios desejados, em formato PDF;

•  Recursos que orientam passo a passo a configuração 
de dados;

•  Navegação entre dados tabulares, exportáveis   para 
excel, para consulta de dados configurados e custos 
calculados.

Click Reply™ Warehouse Billing garante a fácil visualização de dados 
relevantes e do histórico detalhado da empresa, permitindo a análise 
comparativa de custos, bem como a definição de novas ações visando a 
melhoria contínua do desempenho e a redução de custos.


