Consultoria para Automação de Processos e em
Terceirização de Tecnologia Aplicada à Logística
Reduz o risco de investimentos em TI
O desafio da logística internacional: automação de processos
Especialistas em logística e em tecnologia da informação são impactados pelos altos
custos e pelas dificuldades de automatizar o processo de logística de suprimentos.
Assim, torna-se fundamental a orientação, desde o início até a implementação de
todo o processo. Esta é exatamente a nossa especialidade.

Consultoria em automação logística e terceirização
A GT Nexus e a Multicom.net elaboram estudos de caso e avaliações de cadeias de
suprimento que comprovam o enorme custo benefício, para empresas importadoras e
exportadoras, da automação “on demand” e terceirização de processos logísticos.
Nosso time de profissionais, composto de técnicos, consultores operacionais e de
logística, desenvolvem guias de referência para levar estas empresas a níveis
otimizados nestas áreas.

Provas de
Conceitos
(POC)

Benefícios
Ÿ Reduz o risco de investimentos.
Ÿ Apresenta, de forma inequívoca,
as possíveis oportunidades de
automação e terceirização.

Estudos
de caso

Guias de
referência
Conversão
de dados

Ÿ Possibilita maior rapidez e
segurança na tomada de decisões.
Ÿ Capacita seus especialistas para
a identificação de novas
oportunidades de inovação.
Soluções
GT Nexus

Ÿ Melhora o conhecimento de
deficiências em tecnologias,
habilidades e recursos.
Avaliações da cadeia
de suprimentos

Estudos de
viabilidade

Projeto
de entrada
de dados

Em parceria com nossos clientes, avaliamos a situação atual para identificar lacunas
de conhecimento, processos, tecnologias, recursos e habilidades. A partir dos
resultados obtidos, determinamos quais as melhores opções (técnica e de negócio)
para viabilizar estratégias e metas de automação de processos e obtenção de
vantagens competitivas.

Serviços especializados de consultoria da Multicom.net
Para dimensionar e direcionar iniciativas de automação “on-demand” e terceirização
de processos logísticos, utilizamos as melhores práticas de mercado:
Ÿ Pesquisa para o desenvolvimento de estudos de caso.
Ÿ Avalição de cadeias de suprimento.
Ÿ Demonstração de soluções GT Nexus.
Ÿ Projeto para serviços de entrada, conversão e análise de dados e integração
eletrônica de parceiros.
Ÿ Guia de referência para implementação de projetos de automação e transformação
de negócio.
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