
TECNOLOGIA DE SUPPLY CHAIN 
QUE É DIMENSIONADA PARA SE 
AJUSTAR E ESTÁ PRONTA PARA 
SER EXECUTADA.
A atual revolução comercial vem gerando desafios inéditos para as 
empresas que buscam conseguir atender às demandas dinâmicas 
de um mundo digital. Com as expectativas dos clientes em torno 
da velocidade de entrega subindo as apostas continuamente, 
a pressão fica sobre os distribuidores, para que aumentem 
constantemente o desempenho. Isso significa fornecer mais canais 
a partir de um único estoque, com pessoal atual ou reduzido e, ao 
mesmo tempo, oferecer uma experiência excepcional ao cliente – 
em um ritmo mais rápido e mais eficiente. 

A tecnologia pode ajudar no alcance desses objetivos, mas isso 
exige experiência para conquistar novos desafios com dispositivos 
que podem ser usados no corpo, integração inteligente entre 
esses dispositivos, facilidade de acesso e o incentivo geral para 
uma solução de gerenciamento de armazém “permanentemente 
ativa, em constante otimização e sempre atual”. É por isso que 
empresas líderes do mundo todo escolhem a solução Manhattan 
SCALE para executar suas operações de distribuição. Definimos 
orgulhosamente o padrão para a inovação e a tecnologia de ponta 
de sistemas de gestão de arma zéns (WMS) altamente móveis.

UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE 
ARMAZÉM ADAPTÁVEL E ÁGIL
O Manhattan SCALE oferece uma mistura ideal de recursos, 
funções e tecnologia para resolver desafios complexos de 
execução de supply chain, independentemente de onde ele 
é implantado – seja localmente ou alavancando o poder e a 
flexibilidade da nuvem. 

A solução permite que a sua organização atinja as suas metas 
de forma econômica, usando um conjunto de ferramentas e 
recursos cuidadosamente selecionado. Os clientes do Manhattan 
SCALE desfrutam de uma interface sensível ao toque e de fácil 
utilização, juntamente com uma solução comprovada, fácil de usar e 
implementável. Esse ambiente é altamente configurável e minimiza 
a dependência dos recursos internos de TI para fornecer um custo 
total de propriedade (TCO) baixo. Isso significa que a sua empresa 
pode perceber logo no início as grandes vantagens da ferramenta.  
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COMPONENTES DA SOLUÇÃO
Construído para facilitar o acesso à informação a partir de qualquer local ou dispositivo e para 
o cumprimento eficiente das encomendas independentemente do canal, o Manhattan SCALE 
inclui recursos para armazém, mão de obra, parceiros comerciais e gerenciamento de pátio, 
bem como a execução do transporte e a análise de supply chain.

WAREHOUSE MANAGEMENT
Ajuste suas instalações com estrutura eficiente, recursos bem 
utilizados, estoque simplificado e atendimento de pedidos 
perfeito. Melhore sua distribuição de SKU para aumentar a 
precisão e a eficiência da coleta, e garanta a geração das faturas 
que refletem de forma precisa os preços contratados.

Recursos e Funções
– Envolva os membros da equipe com uma experiência de usuário 

moderna e sensível ao toque.– Melhore o layout do armazém 
para um atendimento mais rápido e redução de custos. 

– Melhore a precisão do pedido e reduza o estoque de segurança. 
– Simplifique o atendimento de pedidos otimizando a maneira 

como os pedidos são agregados, coletados e enviados. 
– Alavanque os melhores recursos de gerenciamento de ondas  

para agilizar os processos. 
– Automatize a coleta, embalagem e envio enquanto minimiza  

o número de movimentos por pedido. 
– Use as mais recentes tecnologias parceiras, incluindo voz, 

radiofrequência e MHE. 
– Analise cada lado do atendimento do pedido para agilizar o 

processamento e melhorar o serviço ao cliente. 

LABOR MANAGEMENT
Melhore o desempenho ao reduzir os custos. Potencialize  
os recursos de mão de obra por meio de planejamento  
e monitoramento.

Recursos e Funções
– Otimize a mão de obra em todo o armazém. 
– Acompanhe o tempo associado e a duração da tarefa do 

projeto; forneça relatórios de desempenho sincronizados. 
– Obtenha visibilidade no trabalho atribuído e concluído, otimize 

os horários e garanta o foco nas principais prioridades. 
– Antecipe as necessidades de mão de obra com precisão, 

melhore a sua eficiência e reduza as horas extras. 
– Alcance a produtividade de pico na coleta e no reabastecimento. 
– Mantenha agrupamentos estratégicos de produtos para serviço  

ao cliente melhorado. 

ESCOLHA UMA OPÇÃO DE 
IMPLEMENTAÇÃO QUE SEJA  
A CERTA PARA O SEU NEGÓCIO
O Manhattan SCALE está disponível por meio de várias opções 
de implementação - nuvem pública, nuvem privada, gerenciada/
hospedada, ou no local - para atender a diversas necessidades, 
recursos e orçamentos. 

Como parte das nossas soluções de Distribuição Manhattan, 
o Manhattan SCALE está disponível em uma opção de nuvem 
hospedada da Manhattan. Na nuvem da Manhattan, as atualizações 
anuais fornecem a próxima versão de um aplicativo a cada ano para 
que você possa aproveitar os novos recursos e funções. O nosso 
serviço de atualização de nuvem do Manhattan SCALE inclui a 
opção de migrar automaticamente extensões personalizadas.

MANHATTAN SCAL 
E RECURSOS E CAPACIDADES
O Manhattan SCALE permite que você potencialize a 
produtividade dos armazéns, a utilização dos espaços e o 
comprometimento dos funcionários, com agilidade para se 
adaptar às mudanças de demanda planejadas e inesperadas. 
Usando algoritmos avançados e patenteados para otimizar e 
organizar matematicamente as operações, o Manhattan SCALE 
acelera os fluxos de mercadorias e de informações para permitir 
a realização de uma execução impecável em todo o estoque, 
mão de obra e espaço, enquanto garante o cumprimento dos 
regulamentos e normas da indústria.

“Apenas a mudança é constante. Num setor que é muito competitivo, você deve 
ser flexível, adaptável e ágil. Firmamos uma parceria estratégica com a Manhattan 

Associates, pois a empresa atua de maneira tão flexível quanto as nossas mudanças.”

VERA BRADLEY
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TRADING PARTNER 
MANAGEMENT
Amplie os recursos de supply chain e automatize a comunicação 
para manter o fluxo constante do estoque, responda aos pedidos 
com rapidez e ofereça um portal online dedicado ao cliente.

Recursos e Funções
– Proporcione uma troca de informações de negócios em  

tempo real. 
– Gerencie pedidos, estoques, recibos e envios pelo seu  

supply chain. 
– Obtenha visibilidade em toda a sua rede. 
 

SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE 
Elimine relatórios manuais e obtenha dados significativos em 
tempo real para avaliar o desempenho de funcionários, parceiros 
logísticos e instalações.

Recursos e Funções
– Compartilhe dados, funções de alerta, visualizações e relatórios 

em sua organização e com parceiros comerciais. 
– Forneça a funcionalidade scorecard que mede e avalia  

o desempenho. 
– Permita a criação de painéis e relatórios ad hoc e customizados 

para monitorar atividades departamentais e medir o 
desempenho em relação aos objetivos da empresa. 

– Identifique áreas problemáticas para melhorar processos e 
relacionamentos com parceiros comerciais e para reduzir custos. 

– Simplifique o rastreamento de informações críticas, como dados 
de mão de obra, distribuição e transporte. 

– Agilize o rastreamento de custos e analise os dados de custos 
usando regras baseadas em tempo.

YARD MANAGEMENT
Obtenha informações sobre o status e as posições das carretas 
instantaneamente. Programe chegadas por cais e reduza o tempo 
de carga e descarga.

Recursos e Funções
– Obtenha visibilidade em todas as carretas e outros ativos no 

pátio e suas localizações precisas. 
– Use a tecnologia de radiofrequência para garantir a precisão  

das posições da carreta e da doca ao mover as carretas do pátio 
para a doca. 

– Forneça um gerenciamento eficiente de consultas, aumente a 
segurança e garanta a conformidade com os regulamentos de 
horas de serviço. 

 

TRANSPORTATION EXECUTION
Gerencie suas atividades de transporte, de modo que seja 
possível coordenar, redirecionar e manter o cronograma.

Recursos e Funções
– Reduza custos de transporte com um roteiro, comparação  

de preços e seleção da transportadora otimizados 
– Minimize os gastos com frete através da consolidação  

de remessas. 
– Forneça um suporte robusto de estrutura de classificação  

para todos os principais tipos de transportadora. 
– Gerencie e rastreie todos os envios das principais 

transportadoras de encomendas. 
– Gere etiquetas de envio compatíveis. 
– Elimine as taxas de correção de endereço via Validação  

de Endereço. 
– Forneça rastreamento e acompanhamento orientado para o 

cliente através do portal da Web ou plug-in no seu sistema.

POR QUE O MANHATTAN SCALE™?
Com mais de 25 anos de foco e investimento, a Manhattan Associates 
é a líder reconhecida do setor de gestão de supply chain, oferecendo 
resultados comprovados por clientes em centenas de locais do 
mundo todo. O Manhattan SCALE ajuda as empresas a otimizarem as 
operações, se adaptarem às mudanças de demanda e de mercado, 
iterando e inovando rapidamente. Com a nossa opção baseada na 
nuvem e as capacidades móveis, o seu centro de distribuição terá uma 
tecnologia que permanece atual e está perfeitamente interconectada – 
capacitando os supervisores e funcionários a trabalharem de forma 
mais eficiente e produtiva.

“ Optamos pelo Manhattan SCALE como nossa solução de atendimento estratégico com base  
em vários fatores, incluindo aplicabilidade, capacidade de ampliação, facilidade e velocidade  
de implementação, capacidade de suporte mundial e custo total de propriedade da solução.” 
 
YUSEN LOGISTICS
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GESTÃO DE EVENTOS  VISIBILIDADE  INTELIGÊNCIA
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MANHATTAN ACTIVE

ESTOQUE

FORECASTING & REPLENISHMENT
DEMAND FORECASTING
REPLENISHMENT
VENDOR MANAGED INVENTORY
MULTI-ECHELON
SALES & OPERATIONS PLANNING

PLANNING
FINANCIAL PLANNING
ASSORTMENT PLANNING
STORE PLANNING
STORE CLUSTERING
ITEM PLANNING
PROMOTIONAL PLANNING

MANHATTAN ACTIVE

OMNI

OMNICHANNEL COMMERCE
ORDER MANAGEMENT
CUSTOMER ENGAGEMENT
POINT OF SALE
CLIENTELING
STORE INVENTORY MANAGEMENT
STORE ORDER FULFILLMENT

MANHATTAN ACTIVE

SUPPLY CHAIN
DISTRIBUTION
WAREHOUSE MANAGEMENT
LABOR MANAGEMENT
SLOTTING OPTIMIZATION
BILLING MANAGEMENT

TRANSPORTATION
MODELING
PROCUREMENT
PLANNING & EXECUTION
FLEET MANAGEMENT
AUDIT, PAYMENT & CLAIMS
CARRIER MANAGEMENT

EXTENDED ENTERPRISE
SUPPLIER ENABLEMENT
HUB MANAGEMENT
APPOINTMENT SCHEDULING
YARD MANAGEMENT

SEMPRE ATUAISPE

RFEITAMENTE INTERCONECTADAS

CONTINUAMENTE ADAPTÁVEIS

MANHATTAN ACTIVE™

SOLUTIONS

Para mais informações sobre a 
Manhattan Associates, visite manh.com/brasil
Telefone: 0800 591-4021
latam@manh.com


