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LEA REPLYLEA REPLY™

QUAIS OS DIFERENCIAIS DA LEA?

A plataforma LEA Reply™ é composta por um catálogo de microserviços para negócios pronto 

para uso. Estes podem ser combinados, atuando como blocos de construção, para o rápido 

desenvolvimento e realização de novas soluções para necessidades de negócio específicas. 

O resultado é uma plataforma flexível e interconectada para todas as atividades ao longo 

da supply chain. Essa abordagem modular permite que nossas equips de projeto implantem 

ou modifiquem rapidamente serviços individuais e criem novas aplicações em uma taxa sem 

precedentes.

POR QUE LEA REPLY™?

Na era do “comércio em todo lugar e a qualquer hora”, as expectativas dos clientes se 

tornaram cada vez mais complexas e a supply chain mais distribuída. O novo desafio das 

empresas se tornou atender as metas aparentemente contraditórias de customização de 

produtos e de produção em massa eficiente. 

Atender essa demanda foi o objetivo principal por trás da criação da nossa nova plataforma 

digital Logistics Execution Architecture, LEA Reply™. 

A LEA Reply™ é uma plataforma digital interconectada, composta por soluções ágeis e 

econômicas para supply chain, feitas sob medida para as necesidades do seu negócio.

FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO

Melhor visibilidade, eficiência e colaboração 
para alcançar benefícios tangíveis.

FÁCIL UTILIZAÇÃO

Design centrado no usuário para  
operações mais simples e efetivas.

TECNOLOGIA DE PONTA

Fácil integração com IA, wearables, 
dispositivos inteligentes e tecnologias  

de última geração.

AGILIDADE & ADAPTABILIDADE

Agilidade para se adaptar facilmente  
às necessidades específicas de  

cada negócio.
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APLICAÇÕES DA LEA REPLY™

WAREHOUSE MANAGEMENT

LEA Reply™ WMS gerencia os processos 
operacionais de armazenamento e permite o 

monitoramento preciso dos níveis de estoque, 
trabalhando efetivamente em qualquer ambiente de 

distribuição ou produção.

LAST MILE

LEA Reply™ Last Mile facilita as atividades  
de coleta e entrega finais, incluindo otimização  

de rotas, atualização em tempo real sobre  
o status de entrega, pagamentos e  

assinaturas digitais. 

HUB & NETWORK

LEA Reply™ Hub & Network gerencia os 
centros de triagem e cuida das plataformas  

em tempo real, possibilitando o encaminhamento 
rápido e pontual das encomendas para  

o próximo destino.

YOUR SOLUTION

Ainda não encontrou o que estava procurando? 
Nossa arquitetura baseada em serviços nos permite 
desenvolver rapidamente soluções personalizadas, 

conforme as necessidades específicas  
do seu negócio.

VISIBILITY

LEA Reply™ Visibility é um sistema dedicado que 
reúne eventos e dados de fontes de diferentes 
empresas e os transforma em informação para 

otimizar a tomada de decisão.

YARD MANAGEMENT

LEA Reply™ YMS faz um elo entre o Transporte e a 
Gestão de Armazéns fornecendo informações em 

tempo real sobre os caminhões e reboques no pátio, 
aperfeiçoando as atividades.

STORE LOGISTICS

LEA Reply™ Store Logistics é uma solução  
inovadora para a gestão logística dos pontos  

de venda, com o uso de tags RFID, para  
simplificar o gerenciamento multicanal  

das empresas.

SUPPLIER PORTAL 

LEA Reply™ Supplier Portal é uma ferramenta 
baseada na nuvem que permite o rastreamento 

de produtos em trânsito nas instalações dos 
fornecedores e garante visualização em tempo real 

do estoque que será recebido.

DOCK SCHEDULING

LEA Reply™ Dock Scheduling é uma  
solução colaborativa para a distribuição  

de agendamento de carga e descarga em  
docas de armazéns via portal baseado  

na nuvem.

DROPSHIP

LEA Reply™ Dropship é uma solução de atendimento 
direto ao fornecedor, na qual o varejista não 
armazena as mercadorias, mas transfere os 
pedidos dos clientes para o fornecedor que,  

então, envia diretamente para o cliente.



A LEA REPLY™ é um software inovador para 
Supply Chain Execution criado pela Reply. 

A REPLY oferece os seus clientes uma 
gama completa de serviços e soluções de 
última geração, que vão desde consultoria 
digital em supply chain, até a entrega de 
aplicação sob medida e turnkey, baseada em 
tecnologias inovadoras. 

ENTRE EM CONTATO PARA UMA 
DEMONSTRAÇÃO GRATUITA E DESCUBRA 
COMO PODEMOS AJUDAR VOCÊ 
A OTIMIZAR A SUA SUPPLY CHAIN 
EXECUTION!
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