Controle Global de Inventário
Monitore e controle o fluxo de pedidos e inventário desde o pedido inicial até a entrega final
Na crescente globalização da economia de hoje, é necessário que as empresas tenham um sistema
abrangente para administrar e melhorar de modo contínuo seu fluxo de produção em termos globais.
Por meio dos recursos globais de controle de inventário da GT Nexus, os clientes se beneficiam da
visibilidade ao nível de unidade de estoque (SKU) e do gerenciamento de ocorrências para garantir
que o fluxo de mercadorias seja facilitado ao longo da cadeia global de suprimentos.

Não seja apenas um espectador de sua cadeia de suprimentos. Assuma
o controle e faça a entrega
Benefícios
Reduza os custos de estoque,
proporcionando visibilidade até o
nível de unidade de estoque (SKU)
para administrar de modo pró-ativo
as exceções em termos de
quantidade e tempo.
Evite perdas de vendas
administrando inteiramente os
prazos estimados de entrega.
Reduza os custos relativos às
mudanças de modal não
planejadas.

Sistemas tradicionais têm sua atenção voltada para o rastreamento e acompanhamento da carga –
“track and trace”. A GT Nexus oferece a você à capacidade de montar fluxos ideais na cadeia de
suprimento, de modo que, as falhas entre o que realmente ocorreu e o que deveria ter ocorrido são
isoladas e medidas. Situações de exceção de qualquer pedido ou embarque são imediatamente
detectadas, em qualquer local do mundo. Se houverem exceções ao planejado, o sistema notificará
imediatamente as partes responsáveis de modo que estas mantenham os atrasos e os custos de
expedição em nível mínimo. Com grande facilidade de configuração, o ambiente do GT Nexus é
personalizado de acordo com o cliente, de maneira que todo e cada um dos usuários do sistema
possam visualizar exatamente o que é necessário, no momento necessário. Obtenha a resposta para
a pergunta “onde esta minha carga” e alavanque o valor desta solução para todas as suas cadeias de
suprimentos. Em qualquer lugar do mundo.

Recursos de controle de inventário selecionados
V isibilidade da cadeia gglobal
lobal de supr
iment
os – Pedidos, Itens e Embarques, desde o pedido até
supriment
imentos
a entrega final.
Gerenciamento de eventos e de exceções – Administre de modo pró-ativo, o estoque em
movimento.
Gerenciamento de fornecedor - Reduza os problemas de adequação e acompanhe a atividade
desde a origem.
Gerenciamento de processo em trânsito – Rastreie e administre a carga, mantenha-se ágil e
pró-ativo.
Análise da cadeia de supr
iment
os – Gere vários relatórios para medir o desempenho.
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A parametrização de “pontos de referência” permite que os eventos mais
importantes no processo de suprimento possam ser gerenciados através
de definições de prazos e margens de tolerâncias
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