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PUSH POSSIBLE™ 
EM UM MUNDO EM CONSTANTE MUDANÇA

O pacote de soluções Manhattan Active™ Supply Chain permite que as empresas otimizem 
operações complexas e de grande porte, adaptando-se ao mercado e às mudanças de 
demanda, iterando e inovando com rapidez. Ao usar nossas soluções, as empresas  
passam a ter uma tecnologia sempre atualizada, perfeitamente  
interconectada e facilmente adaptável.

SEMPRE FLEXÍVEL, SEMPRE ATUALIZADA
Manter-se ativo requer uma abordagem flexível para que as empresas possam 
aproveitar as vantagens das tecnologias mais recentes de forma mais rápida. Para ser 
mais rápido e garantir inovações constantes, as soluções Manhattan Active Supply 
Chain foram criadas tendo em mente a capacidade de adaptação. Disponibilizadas 
em uma variedade de opções de implementação (nuvem pública, nuvem privada, 
gerenciada/hospedada, multi-inquilino ou no local), essas soluções atendem 
uma ampla variedade de necessidades, recursos e orçamentos. Com opção para 
atualizações anuais, você pode implementar a última versão de um aplicativo todos os 
anos para aproveitar as vantagens dos novos recursos e funções. O serviço Manhattan 
Active WM oferece atualizações anuais no local e na nuvem, incluindo a opção de 
migração automática das extensões personalizadas.

PERFEITAMENTE INTERCONECTADO  
PARA OTIMIZAÇÃO COMPLETA
O pacote Manhattan Active Supply Chain permite que você inove e otimize operações 
complexas de transporte e distribuição, com imediata visibilidade ao longo de toda 
a rede. Ele tem recursos feitos sob medida para diversos ramos de atividade, como 
distribuição de alimentos, varejo, ciências da vida, vestuário e calçados, produtos 
eletrônicos de alta tecnologia, logística de terceiros e outros.

2

Um novo relatório da Forrester prevê  
que os compradores dos EUA gastarão  
aproximadamente US$ 460 bilhões  
online em 2017. As vendas online  
estão acumulando ganhos e devem ser 
responsáveis por 17% de todas as vendas  
do varejo nos próximos cinco anos, a partir  
de uma previsão de 12,9% em 2017, de 
acordo com o relatório de agosto de 2017.

DADOS DA FORRESTER: PREVISÃO DO VAREJO ONLINE, 2017 A 2022 (EUA)
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DISTRIBUTION
SOLUÇÕES ÁGEIS E ADAPTÁVEIS PARA UM NOVO CENÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO



Armazéns e centros de distribuição são sempre muito 
movimentados. A mudança é um fator constante, 
exigindo operações bem coreografadas para manter tudo 
funcionando perfeitamente e colaboradores e equipamentos 
trabalhando com alta eficiência.

O COMÉRCIO VIRTUAL IMPULSIONA O CRESCIMENTO 
DAS INSTALAÇÕES, DA QUANTIDADE DE 
FUNCIONÁRIOS E DA AUTOMAÇÃO
Com o comércio virtual, as redes de distribuição se estendem das docas de recepção dos 
fornecedores para as portas de entrada dos clientes. Muitos centros de distribuição que 
lidam apenas com o reabastecimento de lojas ou com a distribuição atacadista estão se 
adaptando para darem conta do comércio eletrônico. Eles precisam de flexibilidade para 
abordar perfis de pedidos, que variam de vários pallets a um único item. 

E com as expectativas dos clientes em relação ao tempo de entrega, novos centros de 
distribuição estão sendo construídos mais próximos aos clientes1 para lidar melhor com 
o número cada vez maior de pedidos do comércio virtual. Como o Wall Street Journal 
informa, “varejistas e empresas de logística têm aberto armazéns em velocidade recorde”2. 

Aumentando ainda mais a complexidade, 30% de todas as compras online são 
devolvidas3, o que significa que disposição rápida de estoque, recuperação mais rápida 
de estoque e créditos mais rápidos para o cliente são características essenciais para as 
empresas permanecerem ativas. 

Para corroborar esses perfis de pedidos únicos do comércio eletrônico, o número de 
funcionários necessários por armazém está aumentando, ultrapassando o crescimento 
do emprego em geral.4 Tornar esses novos funcionários produtivos mais rapidamente e 
equipar os supervisores com tecnologia móvel para manter uma força de trabalho cada 
vez mais comprometida são essenciais para o armazém moderno.
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COMPONENTES DA SOLUÇÃO
As soluções de distribuição da Manhattan incluem Warehouse Management, 
Labor Management, Slotting Optimization, Billing Management e DM Mobile, 
juntamente com recursos específicos do setor, criados para aumentar a velocidade 
do produto, o serviço ao cliente e a eficiência em todas as suas operações.

DISTRIBUTION
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WAREHOUSE MANAGEMENT
A solução Warehouse Management da Manhattan definiu o 
padrão para a inovação e a tecnologia de ponta de sistemas de 
gestão de armazéns (WMS) altamente móveis, tanto na nuvem 
quanto nas instalações no local. 

Usando algoritmos avançados e patanteados para otimizar e 
organizar matematicamente as operações, a solução Warehouse 
Management 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, e coloca as empresas numa base 
firme para o cumprimento dos regulamentos e normas. 

Nossos modernos aplicativos móveis ajudam os clientes a gerir, 
de forma eficiente, o atendimento omnichannel, convergindo 
os recursos comumente encontrados em diferentes sistemas de 
gestão de mão de obra e slotting optimization. 

Com a nossa solução de gestão de armazém líder da indústria sua 
equipe tem o que precisa para:

– Melhorar a gestão de estoque aumentando a precisão, 
melhorando o atendimento de pedidos e reduzindo o tempo do 
ciclo de pedidos

– Simplificar o recebimento e o transporte para facilitar o 
crossdocking e expedir os produtos solicitados 

– Envolver-se com o pessoal do piso de fábrica e, ao mesmo 
tempo, observar a visibilidade do desempenho em tempo real

– Aumentar a rotatividade de estoque e acelerar o processamento 
de pedidos para aumentar a satisfação do cliente e melhorar o 
desempenho financeiro

PRINCIPAIS OBJETIVOS DA SOLUÇÃO 
WAREHOUSE  MANAGEMENT
Projetada para ajudá-lo a superar as expectativas dos clientes no 
mercado omnichannel, nossa solução Warehouse Management 
maximiza a eficiência e otimiza o potencial de cada centro de 
atendimento. A solução faz as operações do seu armazém 
avançarem além da coleta, embalagem e envio básicos, 
acelerando o fluxo de mercadorias e informações através do seu 
armazém e permitindo uma execução impecável de todas as 
operações do armazém.

Recursos e Funções
– Agiliza os processos de recebimento de estoques com 

cross-docking, auditoria de qualidade e desempenho  
do fornecedor 

– Elimina contagens físicas custosas com a funcionalidade  
de inventário rotativo aprovado por auditor 

– Provê suporte às necessidades sofisticadas do armazém, 
incluindo serviços de valor agregado, gestão de lote, 
rastreamento de número de série e recalls de produtos 

– Acomoda o atendimento omnichannel e/ou multi-inquilino 
– Aproveita estratégias avançadas de atendimento de pedido  

com abordagens com pacote ou sem pacote 
– Automatiza a captura de informações com dispositivos móveis 

modernos, reconhecimento de voz e/ou integração MHE 
simplificada (material handling equipment, equipamento de 
manuseio de manual)

– Usa recursos de execução de transporte nativos ou aproveita 
a estrutura de EPI (External Parcel Integration, Integração 
de pacotes externos) para se conectar com soluções 
multi-transportadoras externas

– Aumenta a visibilidade, a segurança e o rendimento com 
Appointment Scheduling nativo, funcionalidades Guard Check-in 
e Check-out, gestão de porta de doca e gestão de pátio

– Melhora o posicionamento do produto e o desempenho  
do funcionário com os módulos Slotting Optimization e  
Labor Management 
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Uma pesquisa recente com profissionais 
operacionais e de TI nos mercados de logística, 
fabricação, varejo, transporte e atacadista revelou 
os três problemas mais críticos de coleta e 
atendimento: produtividade do trabalho, prazo 
para entrega e precisão do pedido. No mundo 
do comércio omnichannel, melhorar nessas áreas 
começa com o acesso à informação de forma 
rápida e em tempo real, não só para monitorar 
o trabalho e o estoque, mas também para 
promover o comprometimento e a produtividade 
entre os colaboradores do armazém. Para atender 
às necessidades atuais, os dados devem ser 
entregues aos colaboradores e aos gerentes em 
formato móvel e com todas as funções de gestão 
de armazém, estoque e organização de estoque.

O PODER DA MOBILIDADE MODERNA
O DM Mobile supera os desafios da produtividade da mão 
de obra, do prazo para entrega de pedidos e da exatidão dos 
pedidos, com aplicativos que podem ser instalados em tablets e 
dispositivos portáteis de gerentes e colaboradores, fornecendo 
informações e recursos essenciais para a tomada de ações 
imediatas. Os gerentes de distribuição podem finalmente se 
afastar da mesa de trabalho, uma vez que o DM Mobile oferece 
todas as informações necessárias para interagir e alterar trocas de 
funcionários e de tarefas em tempo real no piso do armazém. 

Ao combinar os dados e a funcionalidade das soluções de 
Warehouse Management, Labor Management e Slotting 
Optimization, o DM Mobile oferece uma grande variedade de 
recursos poderosos. As informações de gestão de mão de obra, 
como o desempenho de funcionários, gestão de observação, 
atribuição de equipe e interações de funcionários estão prontamente 
acessíveis. Além disso, as opções de monitoramento de trabalho, 
como o monitoramento de tarefas, rendimento, priorização de 
pedidos, assim como as visualizações do cliente, permitem que 
os supervisores dos armazéns mantenham o serviço ao cliente e a 
eficiência operacional no topo da lista e na ponta dos dedos. 

UM APLICATIVO MÓVEL ÚNICO E SIMPLES
O DM Mobile permite que os gerentes de armazém se movam 
por toda a instalação e se envolvam com o pessoal de piso, tendo 
uma visibilidade da informação em tempo real. Esta solução 
líder do setor oferece uma funcionalidade robusta e uma estreita 
interconectividade com as soluções de distribuição da Manhattan, 
permitindo que os gerentes de distribuição façam a gestão da 
mão de obra, do estoque e do trabalho em tempo real, mesmo 
nas instalações mais complexas. Por ser ancorado pelas nossas 
soluções de Warehouse Management líderes do setor, o DM 
Mobile ajuda a aumentar a velocidade do produto, o serviço ao 
cliente e a eficiência em suas operações de distribuição.

O DM Mobile oferece um conjunto 
abrangente de recursos que são 
interconectados de forma simples  
com o pacote Manhattan Distribution:
Labor Management. O DM Mobile equipa os supervisores com 
informações de desempenho vitais e necessárias para interagirem 
em tempo real com os funcionários no piso do armazém.  
A solução ajuda a melhorar o comprometimento dos funcionários, 
fornecendo um sistema para identificar e recompensar os grandes 
desempenhos, enquanto treina os funcionários que não estão 
cumprindo suas metas. 

Work Monitoring. Com uma interface de usuário fácil de usar e 
orientada para o consumidor, o DM Mobile oferece uma estrutura 
de monitoramento de trabalho com várias hierarquias para a 
gestão de tarefas em todos os ambientes do armazém. 

Gestão de estoque. O DM Mobile tem uma poderosa 
capacidade de gerenciar e interagir com o estoque diretamente 
no piso do armazém. Os gerentes de armazém podem visualizar 
ou gerenciar o estoque usando pesquisas intuitivas de estoque 
por localização, item ou LPN. A gestão de estoque fornece 
aos gerentes de armazéns dados de estoque em tempo real, 
enquanto eles se movimentam por toda a instalação para 
encontrar problemas atuais ou potenciais de estoque. Os 
gerentes podem fazer atualizações imediatas de estoque e até 
mesmo visualizar a localização de artigos e redefinir localizações.

Order Streaming. O DM Mobile dá suporte à transmissão de 
pedidos, que ajusta dinâmica e rapidamente as prioridades 
de coleta e ajuda a manter os recursos de mão de obra e 
os equipamentos de classificação em ritmos mais regulares, 
enquanto reduz o tempo de inatividade para os processos de 
mão de obra e de triagem. 

Recursos e Funções 
– Permite que o supervisor passe mais tempo no piso, com dados 

em tempo real sobre produtividade e desempenho  
por funcionário 

– Registra iterações ativas sistematicamente com os funcionários, 
incluindo observações e medições de desempenho 

– Revisa o trabalho no armazém por pacote, função do trabalho  
e tarefa ou atividade 

– Coloca uma tarefa em espera, reprioriza uma tarefa, atribui uma 
tarefa a um funcionário ou libera um conjunto de tarefas para 
serem concluídas 

– Monitora, planeja e prevê o trabalho em tempo real 
– Rastreia o status para um cliente, incluindo pesquisas de 

pedidos e o progresso do pacote 



RECURSOS DA SOLUÇÃO WAREHOUSE MANAGEMENT POR SETOR
Os recursos específicos por setor foram projetados para ajudá-lo a aumentar a velocidade do produto, 
o serviço ao cliente e a eficiência em suas operações de distribuição.

VAREJO

Cross Docking
Fluxo direto
Zonas de carga
Serviços de valor agregado
Conformidade do fornecedor
Levar à zona e à loja
Pré-embalagem
Produção de kits
Gestão de dye-Lots
Processamento de mercadoria 
pronta no piso
Suporte para araras de roupas
Substituição de SKU
Embalar e esperar
Formação da carga
Carga direcionada por parada

DIRETO AO CLIENTE

Processamento de pedidos 
de grande volume
Pedidos de produtos únicos 
e pedidos pequenos
Múltiplos métodos de coleta 
(por cluster e por zona)
Suporte a contagem elevada de SKUs
– Escalabilidade
– Organização de estoque/

posicionamento de itens

Personalização (cartões-presentes, 
embrulhos para presente etc.)
Acondicionamento em 3D
Geração de documentos agrupados 
(fatura)
Equipamento de manuseio de materiais
Designação de localização dinâmica 
e reabastecimento de localização
Processamento da disposição 
das devoluções
Coleções de produtos 
(pacotes de presentes)
Integração do sistema de cubicação, 
peso e dimensionamento por CubiScan
Envio de pequenos pacotes

VESTUÁRIO E CALÇADOS

Características de SKU de Vestuário
– Rastreamento do estilo, cor, tamanho  

e largura
– Suporte a qualidade e versão
– Suporte à data de liberação

Suporte à contagem elevada de SKUs
– Escalabilidade
– Organização de estoque/

posicionamento de itens

Suporte flexível ao peso  
e ao dimensionamento
– Algoritmos avançados de 

acondicionamento
– Integração do sistema de cubicação, 

peso e dimensionamento por CubiScan

Execuções pré-pacotes
Serviços de valor agregado
Integração do equipamento de 
manuseio de materiais configurável
Alocação de saída avançada e estratégias 
de coleta e de reabastecimento
Armazenamento de Embalar e Guardar
Envio de pequenos pacotes

VAREJO DE MERCEARIA E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Rastreabilidade
– Gestão de lote
– Recall de estoque
– Acompanhamento de eventos 
– Rotatividade de datas 
– Fluxo rápido de produtos perecíveis 
– Data de validade do produto, incluindo 

primeiro a vencer, primeiro a sair (FEFO); 
primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO); 
último a entrar, primeiro a sair (LIFO)

Funcionalidade de coleta e 
carregamento de alimentos
– Pallet multinível e criação de atribuição 

de trabalho
– Coleta de rótulos em uso, RF e voz
– Sequência de carga por parada/rota

Distribuição com várias temperaturas
– Regras de localização, alocação e coleta 

por zona (armazenamento a seco, 
refrigerador e congelador)

– Priorização de tarefas por zona

Controle de estoque
– Visibilidade em tempo real do status do 

envelhecimento e dos lotes do produto
– Inventário rotativo avançado

DISTRIBUTION
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CIÊNCIA DA VIDA

Rastreabilidade
– Gestão de lote
– Recall de estoque
– Acompanhamento de eventos
– Rotatividade de datas
– Envelhecimento do produto, incluindo 

FEFO, FIFO e LIFO

Funcionalidade de coleta e carregamento 
de itens da ciência da vida
– Pallet ou caixa multinível e criação de 

atribuição de trabalho
– Coleta de rótulos em uso, RF e voz
– Sequência de carga por parada/rota

Distribuição com várias temperaturas
– Regras de localização, alocação e coleta 

por zona (armazenamento a seco, 
refrigerador, gaiola etc.)

– Priorização de tarefas por zona

Controle de estoque
– Visibilidade em tempo real do status, do 

envelhecimento e de lotes do produto
– Inventário rotativo avançado

OPERADOR LOGÍSTICO 
TERCEIRIZADO (3PL)

Suporte arquitetônico
– Vários armazéns em uma única instância 

de benco de dados e aplicativos
– Vários clientes em uma única instalação

Flexibilidade operacional
– Configuração dos fluxos comerciais no 

nível do cliente
– Suporte a vários fluxos dentro de um 

único armazém
– Configuração do armazenamento para 

ser específico da empresa ou permitir 
uma mistura de estoques entre empresas 
dentro de um único local, zona etc. para 
otimizar espaço

Otimização da mão de obra  
entre empresas
– Processamento de vários clientes com 

diferentes regras operacionais dentro 
de uma única instalação, sem afetar 
negativamente a mão de obra

Gestão de cobrança para cobrar o 
cliente e requisitos de faturamento
Visibilidade em vários armazéns e 
clientes para pedidos e estoque

A Manhattan Associates mantém sua posição como líder 
de sistemas de gestão de armazéns no Quadrante Mágico 
do Gartner pela nona vez consecutiva. Neste ano, estamos 
no topo em Capacidade de executar e também em 
Completude de visão.*

ELETRÔNICOS DE ALTA TECNOLOGIA

Rastreamento de número  
de série de ponta a ponta
– Números de série multinível/agrupados
– Captura da faixa do número de série
– Nível de rastreamento controlado no 

nível do SKU

Gestão de lotes avançada
Gestão dos atributos de SKU
– Número de revisão

– País de origem

Montagem de kits/pedidos de trabalho 
e serviços de valor agregado
Acondicionamento avançado
Integração Voz/MHE configurável
Estratégias de alocação avançada de 
saída/coleta/reabastecimento
Segregação/Propriedade de estoque 
(estoque de propriedade do fornecedor)
Envio de pequenos pacotes

Embora quase 9% das vendas sejam por comércio virtual hoje, a McKinsey 
prevê que esse número aumentará para 15% até 2025, quando uma de 
cada seis vendas será via canais online e móveis.
DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO DOS ESTADOS UNIDOS
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* Quadrante Mágico do Gartner para sistemas de gestão de armazém, 13 de fevereiro de 2017; O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço citado em 
suas publicações de pesquisa e não aconselha aos usuários de tecnologia a selecionar fornecedores com base apenas nas classificações mais altas ou por outra designação. 
As publicações de pesquisa do Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não deverão ser tomadas como constatações de fatos. O Gartner 
não se responsabiliza por nenhuma garantia, explícita ou implícita, com relação a esta pesquisa, incluindo qualquer garantia de comercialização ou adequabilidade para uma 
finalidade específica. GARTNER é uma marca comercial registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas, nos EUA e em outros países, e é usada aqui com a devida permissão. 
Todos os direitos reservados. O documento do Gartner está disponível mediante solicitação à Manhattan Associates.



TRANSMISSÃO DE PEDIDOS NÃO BASEADA 
EM PACOTES: UMA NOVA ABORDAGEM  
PARA MAXIMIZAR O RENDIMENTO
Na Manhattan, nos comprometemos a ajudar nossos clientes a 
maximar o rendimento geral das instalações e flexionar mais fácil 
e eficazmente suas forças de trabalho durante os períodos de 
pico. Em nível mais alto, o segredo para maximizar o rendimento 
é parar de depender exclusivamente dos processos tradicionais 
baseados em pacotes e passar a mesclar as estratégias das 
duas modalidades (com e sem base em pacotes). É por isso que 
oferecemos modelos matemáticos e científicos não baseados 
em pacotes que se integram facilmente com equipamentos 
de manuseio de materiais (MHE) líderes do mercado, como o 
equipamento de classificação, colocando paredes e sistemas 
automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS) para o 
atendimento de pedidos não baseados em pacotes. 

Essa abordagem de transmissão de pedidos não baseados em 
pacotes é crucial para a utilização completa dos equipamentos 
de manuseio de materiais e para atender os acordos a nível de 
serviço em pedidos diretos ao consumidor (DTC). A transmissão 
de pedidos fornece um modelo de atendimento de pedidos 
mais dinâmico, orquestrando esses pedidos imediatamente para 
melhorar o planejamento de mão de obra e equipamentos, e a 
atribuição e reposição pró-ativa de localização. Ao mesmo tempo, 
as Transmissões de Pedidos atrasam a formação e a atribuição 
final de tarefas, incluindo trajetos de viagem/coleta, até que o 
pedido esteja pronto para ser atribuído a uma fila de trabalho. 

Os benefícios são a melhor utilização dos classificadores de 
unidades, a classificação manual mais eficiente, maior utilização da 
mão de obra, mais flexibilidade para agrupar e priorizar e, por fim, 
um armazém mais escalonável com menor despesa de capital.

COLABORADORES MAIS PRODUTIVOS
Para os colaboradores de armazém, nosso aplicativo móvel 
proporciona uma abordagem, moderna e por toque na tela, das 
tarefas comuns do armazém, que se concentram na maximização 
da produtividade do pessoal em uma interface de usuário intuitiva 
e orientada ao consumidor. Elé é compatível com uma variedade 
diversificada de sistemas operacionais e de fatores de formato 
de dispositivos, como scanners acionados/disparados por voz, 
dispositivos de entrada usados no corpo, telas montadas em 
veículos e telas móveis sensíveis ao toque. Uma interface gráfica 
do usuário com finalidade clara, com imagens dos produtos e 
instruções fáceis de seguir, proporciona um rápido treinamento, 
alta produtividade e uma alta precisão de coleta.

AGILIDADE PARA ITERAR E INOVAR
À medida que os armazéns se tornam cada vez mais automatizados, 
a capacidade de integração da solução Warehouse Management 
com os sistemas de controle do armazém (WCS) aumentará ainda 
mais o valor e a eficiência. Ao aproveitar a explosão de dados criada 
pela Internet das Coisas (IoT), a solução Warehouse Management 
gera um avanço na capacidade de atendimento, para fabricantes 
e para atacadistas. Estamos comprometidos com a inovação do 
centros de distribuição e do varejo omnichannel. Nossas soluções 
aproveitarão ao máximo a automação no atendimento e o 
aprendizado de máquina, para gerar resultados mais eficientes e 
ótimos para os clientes.

DISTRIBUTION

ATENDIMENTO DE PEDIDOS DE COMÉRCIO 
VIRTUAL: ESTAÇÃO DE EMBALAGEM, 
PROCESSAMENTO DE DEVOLUÇÕES E 
INTEGRAÇÃO DE PEQUENOS PACOTES
Projetadas para abordar os desafios únicos que os varejistas 
enfrentam no mundo do comércio omichannel, nossas soluções 
para estação de embalagem, processamento de devoluções 
e recursos de integração de pequenos pacotes aumentam a 
eficiência e melhoram o serviço. 

A interface da estação de acondicionamento dispõe de telas 
totalmente configuráveis, que permitem que o pessoal do 
acondicionamento passe pelas tarefas usando telas sensíveis ao 
toque, grandes e fáceis de usar, com a imagem dos produtos e 
um resistente manuseio de exceções. Os recursos da estação de 
embalagem aumentam a eficiência e a precisão dos processos 
de embalagem, reduzindo o tempo para funcionários novos 
e temporários atingirem a produtividade esperada durante 
períodos de pico. 

Embora o processamento de devoluções possa ser uma tarefa 
demorada que precisa ser o mais eficiente possível, uma 
oportunidade enorme também existe ao retornar essa mercadoria 
para uma condição vendável mais rapidamente. É por isso que 
nossa interface moderna e especialmente construída oferece 
suporte a vários fluxos de trabalho de iniciação e a uma rápida 
disposição de estoque, com as metas de recuperação mais rápida 
de estoque e créditos mais rápidos para o cliente. 

Com a integração de pequenos pacotes – nossa estrutura de 
integração opcional e robusta para conectividade com pequenos 
pacotes de terceiros – sua equipe pode tarifar, enviar e rastrear 
pequenos pacotes sem tarifa nenhuma e manutenção do rótulo da 
transportadora. A integração de pequenos pacotes proporciona 
integração flexível com as principais transportadoras de pequenos 
pacotes, como UPS, FedEX, USPS e transportadoras regionais, 
além das principais transportadoras internacionais. 

UMA SOLUÇÃO COMPLETA  
PARA A DISTRIBUIÇÃO ATIVA
Empresas importantes reconheceram que a solução Warehouse 
Management da Manhattan vem proporcionando o melhor 
desempenho da categoria há décadas. E embora nós ofereçamos 
a WMS líder da indústria com conhecimentos de domínio 
específicos do setor, a gestão da distribuição efetiva é mais 
do que apenas o armazenamento. Ferramentas de otimização 
como Slotting e Labor Management geram eficiência na força de 
trabalho, por meio de layout da instalação e de ferramentas de 
planejamento e de gestão.
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LABOR MANAGEMENT
ENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
As altas expectativas do serviço ao cliente, a demanda volátil, 
a proliferação de SKU e os tamanhos de pedidos menores, 
impulsionados pelo comércio omnichannel, exigem dos 
funcionários mais produtividade e eficiência do que nunca. Ainda 
assim, de acordo com as pesquisas da Gallup, 70 por cento dos 
trabalhadores dos EUA não estão envolvidos e/ou não estão 
trabalhando com o seu maior potencial. Na economia acelerada 
de hoje em dia, uma força de trabalho comprometida é vital 
para o sucesso. Ela pode gerar maior inovação, produtividade e 
desempenho em geral, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de 
mão de obra. 

A solução Labor Management da Manhattan ajuda a preencher 
a falta de comprometimento dos funcionários, fornecendo um 
sistema para identificar e recompensar os grandes desempenhos, 
ao mesmo tempo em que oferece um treinamento essencial para 
os funcionários que não cumprem seus objetivos. O resultado? 
Melhor eficiência da força de trabalho, menor giro de funcionários 
e maior produtividade no armazém. 

A solução Labor Management também permite que os gerentes 
e supervisores prevejam as necessidades da equipe, rastreiem a 
produtividade e calculem o pagamento de incentivos. E, como é 
uma solução móvel intuitiva, os supervisores podem passar mais 
tempo no piso do armazém, onde podem interagir com suas 
equipes, realizar ações em tempo real para eliminar problemas, 
melhorar o desempenho dos que apresentam baixos resultados e 
garantir que as operações funcionem sem problemas.

Recursos e Funções
– Mede o desempenho da equipe com relação às normas 

trabalhistas existentes 
– Aproveita os fluxos de trabalho prescritivos para treinar e 

interagir com os funcionários
– Fornece feedback sistemático para os funcionários em uma 

tabela de pontuação preenchida por clientes, que inclui 
feedback de desempenho e capacidades de gamificação

– Otimiza as horas extras e a mão de obra regular e temporária, 
com base nas previsões da demanda 

– Usa recursos móveis para que o supervisor passe mais tempo  
no piso, com dados em tempo real sobre a produtividade e  
o desempenho por funcionário 

– Calcula o pagamento de incentivos e alimenta os sistemas de 
folha de pagamentos 

– Usa análise “e se” para determinar os requisitos ideais para  
a equipe 

– Prevê e planeja a mão de obra por dia, por turno, por trabalho  
e por zona

INCENTIVO AO DESEMPENHO NO TRABALHO
Embora seja costume abordar separadamente as funcionalidades 
das soluções Warehouse Management e Labor Management, 
a campanha Performance at Work da Manhattan junta as duas. 
Esta solução bem integrada usa uma plataforma de dados 
compartilhados que permite que os objetivos sejam medidos em 
tempo real com base no desempenho real. E com maior acesso 
aos dados críticos de desempenho, a campanha Performance 
at Work melhora o envolvimento dos funcionários e aumenta a 
eficácia do supervisor.
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DISTRIBUTION

Recursos e Funções
– Define e redefine facilmente as localizações de coleta do 

armazém com base nas novas demandas de produtos, nas 
mudanças das expectativas dos consumidores e nas restrições 
operacionais 

– Agrupa estrategicamente os itens para o atendimento rápido e 
atualiza o posicionamento com base nas tendências de vendas e 
variações dos produtos 

– Usa as características e a velocidade dos produtos para calcular 
um valor relativo para cada posicionamento em potencial 

– Agrega valores para todos os produtos e compara as milhões de 
combinações que mudam constantemente com as estratégias 
configuradas para o usuário 

– Simula conjuntos de regras diferentes para encontrar as 
configurações ideais com os recursos de gestão de cenários 

O ESTOQUE CERTO NO MELHOR LUGAR  
E NO MOMENTO IDEAL
O Slotting Optimization da Manhattan pode aumentar a eficiência 
de coleta, reduzir a necessidade de reabastecimento e maximizar 
o rendimento através da detecção dos melhores locais de 
armazenamento para todos os produtos no centro de distribuição. 
É uma solução poderosa, com um histórico comprovado nas 
maiores e mais complexas instalações.

SLOTTING OPTIMIZATION
TUDO A VER COM LOCALIZAÇÃO, 
LOCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Nos armazéns, como no mercado imobiliário, a localização 
faz toda a diferença. A localização dos produtos afeta a 
produtividade, a segurança do funcionário e a exatidão do 
pedido. Você deseja itens de rápida movimentação nos locais 
mais acessíveis, itens pesados posicionados de forma a minimizar 
danos e a capacidade de armazenamento total otimizada. 

Os desafios de pedidos menores, a proliferação de SKU, a 
demanda volátil e os prazos de ciclos de pedidos mais curtos 
exigem uma otimização ininterrupta do espaço do armazém. 
À medida que as operações de distribuição se adaptam aos 
requisitos impulsionados pelo varejo omnichannel, a otimização 
da organização do estoque se torna mais vital para controlar 
custos e atender às expectativas dos clientes. 

UMA ÓTIMA ABORDAGEM  
PARA A OTIMIZAÇÃO
Como o Slotting Optimization determina os melhores locais 
para encaixar seu estoque, ele aumenta a eficiência da força de 
trabalho, reduz os ciclos de atendimento de pedidos e maximiza 
o rendimento. Também melhora o serviço ao cliente, agrupando 
estrategicamente os itens para o atendimento e atualizando as 
recomendações de posicionamento com base nas tendências e 
novas demandas de produtos. 

Como um aplicativo 100% habilitado para a web contendo um 
modelo matemático avançado que calcula a organização de 
estoque ideal, o Slotting Optimization leva em consideração  
a sazonalidade, as tendências de vendas e as variações de 
produtos, ao mesmo tempo em que mantém a sequência  
dos itens preferidos e agrupamentos familiares. Melhor  
ainda, ele é projetado com recursos para lidar até  
mesmo com os armazéns mais complexos. 
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BILLING MANAGEMENT
Uma solução flexível e baseada na atividade para o operador 
logístico terceirizado que utiliza regras com base no tempo para 
simplificar cálculos de custos e processos de faturamento — 
gerenciando de maneira dinâmica o processo de faturamento  
em todas as instalações.

Recursos e Funções
– Implementa o faturamento por atividade para  

otimizar os lucros 
–  Atribui taxas para os processos de armazém, incluindo  

o armazenamento de estoque
– Gera relatórios de faturamento por inquilinos ou  

unidades de negócios
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A SOLUÇÃO CERTA PARA REDES LOGÍSTICAS COMPLEXAS

TRANSPORTATION
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GESTÃO DE TRANSPORTE ATIVA E OTIMIZADA
As complexidades logísticas e as expectativas de nível de serviço aumentaram 
drasticamente no mundo atual. As cadeias de suprimentos devem ser mais ágeis e mais 
simples do que nunca. Com o fechamento de portos e o aumento não só das demandas 
de fornecedores e de produtos, mas também dos desastres naturais e de outros desafios, 
as falhas em supply chain são notícias cotidianas que podem causar estragos na imagem 
da marca, bem como prejudicar o resultado final da empresa.

À medida que o risco e a volatilidade aumentam, e as opções globais de transporte 
continuam a evoluir, uma solução sofisticada de gestão de transporte não é mais uma 
opção: é uma necessidade! Com os avanços da tecnologia, dos recursos e dos métodos 
de implementação, empresas de todos os tamanhos, que abrangem todos os setores 
e posições geográficas, podem se beneficiar rapidamente do valor da gestão ativa e 
otimizada do transporte. 

As soluções Transportation da Manhattan oferecem suporte completo para o processo 
comercial em todas as funções de transporte, em todos os modos e em toda a rede de 
logística, para a gestão de frotas privadas e de transportadoras comuns. Desde a análise 
estratégica, compras e planejamento operacional, até a execução, visibilidade, pagamento 
e reclamações sobre fretes, nossa extensa solução ajuda a reduzir os custos de transporte, 
melhorar os níveis de serviço, automatizar processos, dinamizar a execução e diminuir os 
riscos operacionais. 

Reconhecida como líder em usabilidade e experiência de usuários, a nossa solução 
simplifica até mesmo as operações de logística mais complexas, fornecendo visibilidade 
aos usuários para o gerenciamento por exceção. 

Com nosso pacote Transportation, você pode:

– Reduzir os custos de transporte e logística
– Melhorar os níveis de serviço e a visibilidade
– Automatizar e padronizar processos em todas as funções de logística
– Diminuir os custos administrativos
– Permitir a adaptabilidade à mudança de processos e requisitos de negócios
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TRANSPORTATION MODELING 

SIMULE. PODE 
PROSSEGUIR AGORA.
Os supply chains globais de hoje estão em fluxo constante. Assim, 
uma solução de transporte configurada de forma ideal hoje não 
será necessariamente a solução de transporte ideal amanhã. 

Para se manter à frente, os profissionais de transporte precisam 
de uma solução que possa “pensar” de forma estratégica e ser 
executada de forma otimizada, garantindo que a rede de transporte 
esteja sempre operando ao menor custo e com níveis de serviço 
mais elevados. Com a solução Transport Modeling é possível:   

– Encontrar oportunidades inovadoras para economizar de  
forma proativa

– Tomar as melhores decisões em termos de política de transporte 
– Medir o impacto nos custos e nos serviços das várias opções 
– Reduzir os custos 
– Melhorar os níveis de serviço 
– Otimizar a rede continuamente

O Transportation Modeling capacita o usuário a desafiar 
suposições e a testar novas ideias sobre políticas de transporte e, 
ao mesmo tempo, ver o impacto nas operações. Os profissionais 
de logística podem executar cenários hipotéticos, propor 
mudanças de configuração de rede, testar opções diferentes de 
roteamento e ver o efeito de restrições e caminhos diferentes 
nas operações. 

O Transport Modeling oferece algoritmos patenteados e 
planejamento de cenários proprietários que removem  
a complexidade, proporcionando grande flexibilidade.  
Com simulações sofisticadas que usam dados históricos e 
previstos, a solução valida e otimiza os cenários hipotéticos. 

A reação à volatilidade e a implementação da mudança torna-se 
uma tarefa tão comum quanto o fornecimento de frete, com 
decisões facilmente justificadas e impacto mínimo para o negócio. 
O Transport Modeling possibilita que os planejadores de transporte 
se libertem do caos diário que é a solução dos problemas de 
transporte e entrem no âmbito do planejamento estratégico e 
tático. O resultado é a execução ideal, hoje e amanhã. 

“ Usamos a ferramenta de modelagem da Manhattan todos os dias como um 
apoio para o desenvolvimento da nossa rede. A capacitação de nossos recursos 
internos para fazer esse tipo de análise resultou numa redução de 25 por cento 
nos gastos com consultoria. Nós também aceleramos o tempo necessário para 
projetar o impacto que seria causado na nossa rede de lojas, do ponto de vista 
de custo e operacionalidade, com base nas necessidades operacionais.”
Papa John’s
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Usando o Transport Modeling, as empresas experimentam 
uma redução de 5 a 10 por cento em quilometragem  
e melhoram entre 2% e 5% a utilização de reboques.

TOME MELHORES DECISÕES DE NEGÓCIOS
A alteração dos locais dos clientes, as restrições de capacidade 
das transportadoras e dos condutores, os custos de combustível 
imprevisíveis, as mudanças nas horas de serviço e a diversidade 
das taxas de transporte de terceiros influenciam o resultado final 
da empresa. Usar apenas “médias” para a modelagem é pouco 
quando se trata de prever os efeitos da mudança da política em 
redes complexas de transporte. Quando a capacidade da rede 
será alcançada? Como deve ser o alinhamento dos recursos? 
Onde um centro de distribuição pode ser adicionado para atingir 
o benefício máximo? Os recursos de otimização baseados em 
cenários oferecidos pelo Transport Modeling da Manhattan 
analisam as opções específicas de supply chain e de design de 
rede de cada empresa.

Recursos e Funções
– Cria um número ilimitado de cenários para configurações 

alternativas de rede e de políticas de transporte. 
– Analisa dados históricos do mundo real e quantifica o impacto 

geral das mudanças com a ajuda de simulações realistas 
– Compara cenários lado a lado 
– Ajusta um intervalo de variáveis para chegar ao melhor resultado 
– Analisa os planos para abrir e fechar centros de distribuição e 

lojas, as interrupções, o aumento de demanda e os períodos de 
férias enquanto o usuário vai afinando as políticas de serviço 

PLANEJE DE FORMA TÁTICA.  
EXECUTE DE FORMA IDEAL.
O Transport Modeling permite que as organizações se afastem 
do foco típico e reativo da execução de transporte e capacita os 
planejadores a buscarem de forma proativa formas de melhorar 
as operações, reagir rapidamente às mudanças na cadeia de 
suprimentos, tomar decisões mais ideais, encontrar oportunidades 
ocultas para economizar, além de implementar mudanças que 
afetem positivamente o resultado final da empresa.



TRANSPORTATION PROCUREMENT

PREPARE-SE: MUDANÇAS À FRENTE
Selecionar as transportadoras corretas para sua empresa tem 
um impacto diferente na lucratividade e na satisfação do 
cliente. Mas com a natureza dinâmica das supply chains, a 
melhor combinação de transportadoras hoje pode ser diferente 
da combinação de amanhã. O Transportation Procurement 
da Manhattan permite determinar a combinação ideal de 
transportadoras e equilibrar o preço com relação a outros 
fatores, como capacidade, serviço e qualidade.

Supply chains dinâmicas exigem uma solução confiável e 
poderosa que simplificará o processo de compras e que pode 
responder às mudanças, como:

– Novos fornecedores, centros de distribuição, lojas e clientes
– Demandas e requisitos de serviço do cliente
– Volumes variáveis de envio
– Fusões e aquisições de transportadoras 
– Novas regulamentações
– Término da validade do contrato
– Preços dos combustíveis

TRANSPORTATION

Os custos do transporte são os maiores responsáveis pelos 
custos totais da logística e, portanto, os profissionais do 
transporte devem ter uma visibilidade clara dos gastos com 
transporte. A capacidade de avaliar o custo, o serviço e outros 
fatores ao selecionar transportadoras é vital, especialmente 
porque a melhor transportadora nem sempre é a mais barata. 
As empresas remetentes simplesmente não podem administrar 
operações com tarifas proibitivas. O Transportation Procurement 
proporciona o poder de responder rapidamente à mudança, 
minimizando os custos.

COMPONENTES DA SOLUÇÃO
O pacote Transportation da Manhattan oferece um grupo único de soluções de logística 
e abrangentes para dar apoio a todas as necessidades de envio de uma organização, 
independentemente do modo, geografia ou canal, e inclui Modeling, Procurement, 
Transportation Planning and Execution, Fleet Management, Freight Audit, Payment and Claims, 
TMS Mobile e Carrier Management.
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MELHOR VISIBILIDADE, ÓTIMOS RESULTADOS
Amplamente reconhecida como um dos sistemas de contratação 
de logística mais poderosos disponíveis para gerenciar bids de 
transporte e terceirização de contratos, o software automatiza as 
melhores práticas de contratação de transporte e padroniza todo 
o processo de bid, do RFP ao contrato final. Com o Transportation 
Procurement, sua equipe poderá:

– Padronizar e simplificar o processo de coleta e otimização de bids
– Melhorar a comunicação e a colaboração com a transportadora
– Aproveitar dados históricos e de previsões para preparar melhor 

as transportadoras para o processo de bidding
– Fazer medidas de referência e rastrear as tarifas e os serviços ao 

longo do tempo
– Determinar vários cenários de concessões, com base no custo, 

no serviço e em outras regras
– Entender o verdadeiro impacto das decisões de compras  

nos custos
– Melhorar a visibilidade dos gastos
– Aumentar a prestação de contas
– Criar um processo de bid e concessão automático e que pode 

ser repetido

Ao otimizar o processo de terceirização estratégica em todos os 
modos, o Transportation Procurement permite combinar suas 
rotas e demandas com ofertas de transportadoras para assegurar 
que você contrate as melhores tarifas e recursos disponíveis.

Recursos e Funções
– Automatiza a gestão de contratos e reduz os custos de 

transporte para todos os modos de transporte
– Permite preços alternativos usando pacotes ad hoc ou prescritos
– Avalia respostas ao bid usando dados de referência
– Otimiza as combinações de adjudicação de contrato com  

a gestão de cenários hipotéticos
– Executa rapidamente (mini) bids incrementais para garantir 

recursos fora dos contratos existentes devido a trocas  
dinâmicas de rede

– Gera e ativa premiações continuamente dentro da solução
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TRANSPORTATION

TRANSPORTATION PLANNING 
AND EXECUTION
Otimize e execute envios de entrada, saída e entre empresas em 
tempo real, sejam domésticos ou internacionais, usando a solução 
Transportation Planning and Execution. Independentemente da 
complexidade da sua rede, é possível assegurar a capacidade 
para envios de todos os modos e em todos os locais, por meio 
de despachantes, transportadoras de pequenos pacotes, 
transportadoras comuns ou frotas dedicadas e privadas.

Recursos e Funções
– Consolida os pedidos para criar remessas eficientes 
– Otimiza todos os modos de transporte, incluindo o modo marítimo, 

ferroviário, intermodal, terrestre, aéreo e por pacotes, com base 
em taxas, disponibilidade de ativos e outras restrições comerciais 

– Executa os requisitos de roteamento dinâmico ou estático 
– Gerencia movimentos contínuos, retornos e cross-docks 
– Oferece suporte a programas e diretrizes de transportadoras  

e fornecedores 
– Melhora a colaboração e a comunicação dos parceiros comerciais 
– Adapta as necessidades de visibilidade, alerta, localização  

e rastreamento 
– Gerencia o cronograma de agendamento interno e externo 
– Compartilha a visibilidade do comprovante de entrega 
– Fornece visibilidade granular e controle baseado em tarefas de 

operações de pátio 

FLEET MANAGEMENT
Gerencie recursos de frotas dedicadas e privadas, recomendando 
automaticamente rotas, condutores e ativos com o Fleet 
Management. É possível reduzir a quilometragem para otimizar 
horas de serviço, disponibilidade, conformidade, prioridade e 
necessidades de serviço.

Recursos e Funções
– Otimiza todos os ativos, incluindo condutores, tratores e reboques 
– Distribui as cargas entre turnos e recursos 
– Fornece ao condutor suporte de envio e quiosque 
– Fornece suporte às necessidades de transportes de longa 

distância e de entrega às lojas 
– Garante o cumprimento dos regulamentos federais 
– Fornece visibilidade aos comprovantes de entrega  
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FREIGHT AUDIT, PAYMENT, 
AND CLAIMS
Moderniza e simplifica os processos obsoletos de liquidação de 
frete, gerenciando faturas por exceção, reduzindo as cobranças 
excessivas e incorretas e atendendo reclamações de forma rápida 
e eficiente.

Recursos e Funções
– Institui processos de correspondência ou de pagamento 

automático com as transportadoras 
– Fornece suporte à auditoria em cobranças acessórias e de 

transporte em linha por meio de tolerâncias definidas 
– Libera o pagamento para os sistemas financeiros 
– Gerencia o faturamento e a reconciliação por meio de um portal 

de transportadoras ou via comunicação eletrônica 
– Oferece suporte à gestão e a liquidação de reclamações 
– Aloca os custos de frete para o nível de SKU

CARRIER MANAGEMENT
Usada por mais da metade das 100 maiores transportadoras de 
automóveis norte-americanas para gerenciar suas operações de 
frotas, a Carrier Management da Manhattan oferece a otimização 
e a automação de envio, otimização de combustível e análise de 
rentabilidade dos pedidos, bem como ferramentas de análise e 
resposta a bids.

Recursos e Funções
– Escolhe o frete mais lucrativo para manter a rede em equilíbrio  

e maximizar o rendimento 
– Melhora os quilômetros percorridos por caminhão por dia e a 

receita por caminhão por dia 
– Reduz a rotatividade de condutores e aumenta o tempo em casa 

e os quilômetros 
– Aumenta a coleta pontual e a entrega, o serviço ao cliente e a 

rentabilidade dos pedidos 
– Segue as regulamentações federais, incluindo as horas de serviço

Nossas soluções em Transportation também facilitam a ampliação 
do supply chain, permitindo a colaboração e a conectividade 
com todos os parceiros comerciais, incluindo fornecedores, 
transportadoras, operadores logísticos terceirizados, clientes 
e lojas. Com o Manhattan Extended Enterprise, os parceiros a 
montante e a jusante se beneficiam de recursos aprimorados  
de gestão de pedidos, de visibilidade e de gestão de eventos.  
Essas soluções são apresentadas nas páginas 26 a 31.

TMS MOBILE
O Manhattan Transportation oferece colaboração, 
conectividade e visibilidade em tempo real com 
provedores de serviços, tudo por meio de um 
aplicativo móvel intuitivo.

O TMS Mobile permite uma variedade de processos comerciais, incluindo registrar transportadoras, 
aceitar/participar de licitações, designar condutores, capturar fotos e assinaturas, além de visibilidade 
em trânsito em tempo real. Usando o aplicativo, os remetentes podem interagir diretamente e de forma 
mais eficaz com os provedores de serviço, além de avaliar a capacidade adicional, quando necessário. 

Aproveitando a onipresença dos smartphones, o TMS Mobile proporciona às pequenas e médias 
transportadoras contratadas visibilidade e comunicação avançadas. Este aplicativo nivela tudo para 
pequenas transportadoras e operadoras dos proprietários, permitindo que atendam aos requisitos  
de conformidade sem nenhum custo adicional. Além disso, proporciona também aos condutores  
a capacidade de se comunicar diretamente com o TMS da cabine de um caminhão.

O resultado? Melhores serviços, maior conformidade da transportadora e melhor geração de relatório.
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EXTENDED
ENTERPRISE
REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS  
FUNCIONAIS POR TODO O  
SUPPLY CHAIN



REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS
Atender  seus clientes finais de qualquer forma que  eles escolham se tornou o “novo 
normal” em proteção da marca. Com essa finalidade, a importância de reduzir as 
distâncias entre o armazém, o transporte e a empresa estendida continua a ser um elo 
vital no supply chain. Claramente, a convergência de processos entre as equipes internas 
e os parceiros comerciais externos permite operações mais rápidas, visibilidade em tempo 
real e forma a base para maior lucratividade.

Seus fornecedores externos e os provedores logísticos desempenham, obviamente, 
um papel vital na sua capacidade de atender os clientes. A falha em desempenhar 
consistentemente em níveis altos geralmente resulta  em consequências negativas para 
os clientes, e, portanto, para a empresa. Historicamente, o supply chain externo tem sido 
visto como extremamente fora do controle da empresa e, geralmente, o desempenho era 
controlado com iniciativas de conformidade ou com ameaças de punições. As soluções 
Extended Enterprise da Manhattan oferecem visibilidade, controle e colaboração nas 
áreas vitais do seu supply chain que  estão fora do seu alcance.

A ESTREITA COLABORAÇÃO RESULTA EM LUCROS MAIS ALTOS
O Extended Enterprise da Manhattan foi criado  para fomentar a colaboração entre 
fronteiras departamentais e com fornecedores, transportadoras, operadores logísticos 
terceirizados e outros parceiros comerciais, portanto, seu supply chain pode ajudar a gerar  
crescimento de ponta, sem sacrificar o desempenho no final.

A partir de um portal  seguro online, que  facilita a colaboração entre você e seus 
fornecedores, proporcionando melhor  visibilidade de recebimentos, envios, atividade no 
pátio  e estoque em trânsito, todos os recursos do Extended Enterprise trabalham juntos 
para melhorar a agilidade do supply chain. Com o Extended Enterprise, você pode ter 
controle direto do fluxo do produto com os parceiros logísticos, incluindo redirecionamento 
de estoque de última hora para reagir às mudanças na demanda do produto.

Com a proliferação de métodos de atendimento e de canais de vendas, as empresas 
cada  vez mais contam com seus parceiros comerciais para oferecer suporte à escala  de 
operações que  precisam para competir. O Manhattan Extended Enterprise permite uma 
colaboração mais próxima  entre todos os parceiros no ecossistema do supply chain.
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COMPONENTES DA SOLUÇÃO

EXTENDED ENTERPRISE

– Hub Management para execução física de envio e recebimento 
em hubs, pontos de reunião, instalações de carga e descarga ou 
outros LSPs

– Yard Management para visibilidade granular e controle com 
base em tarefa das operações no pátio

– Appointment Scheduling para que as transportadoras e os 
fornecedores possam, eles mesmos, agendar as entregas e as 
coletas nos armazéns

– Supply Chain Event Management para monitoramento 
automatizado de eventos no supply chain com notificações em 
tempo real quando ocorrer interrupções

– Supply Chain Visibility que proporciona acesso por função às 
informações atualizadas com relação ao estoque, aos pedidos  
e aos envios no mundo todo

Para manuseio de recebimento de entrada, atendimento de saída 
e manobras de carretas no seu pátio para melhor visibilidade e 
colaboração com os fornecedores, transportadoras, operadores 
logísticos terceirizados e outros parceiros comerciais, o Extended 
Enterprise garante um olho no futuro, ao mesmo tempo em 
que minimiza as interrupções logísticas. Com a plataforma de 
integração Manhattan Active™, o Extended Enterprise incrementa 
nossos pacotes de Distribution and Transportation para permitir 
operações e fluxos de trabalho mais tranquilos. 

O Manhattan Extended Enterprise inclui:

– Supplier Enablement que proporciona aos fornecedores todo  
o acesso, a comunicação e as ferramentas de execução da 
supply chain necessários para melhor atender à sua empresa 
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SUPPLIER ENABLEMENT
Seus fornecedores estão espalhados pelo mundo todo, falam em 
outro idioma, trabalham em horários diferentes, negociam em 
diversas moedas e têm recursos técnicos variados, mas, ainda 
assim, vocês têm um objetivo em comum, que é levar os produtos 
até os clientes de forma rápida e lucrativa. O Supplier Enablement 
oferece um portal online seguro que facilita a colaboração em 
tempo real entre você, seus fornecedores e outros parceiros 
comerciais, apesar da diversidade de geografias, idiomas e 
recursos técnicos do seu supply chain. Tudo o que os fornecedores 
precisam para aproveitar o poder do Supplier Enablement é de 
uma conexão com a internet e uma impressora!

Com essa colaboração online, você pode rapidamente melhorar a 
comunicação e a execução do processo comercial das operações do 
centro de distribuição e em todo o supply chain a montante.

Recursos e Funções
Comunicação e Colaboração
– Publica mensagens em grupos para alertar os parceiros 

comerciais sobre informações essenciais que podem afetar a 
capacidade de atendimento

– Compartilha eletronicamente documentos vitais com parceiros 
comerciais importantes

– Confirma e rastreia o recebimento de documentos vitais
– Recebe e armazena documentos eletrônicos encaminhados por 

seus parceiros comerciais
– Audita todas as comunicações vitais em um portal comum e 

centralizado de fornecedores

Execução da supply chain
– Permite confirmação e negociação da ordem de compra em 

todos os parceiros comerciais
– Permite a criação de SKU único, SKU misto e LPNs de pré-

embalagem pelo fornecedor
– Gera e imprime rótulos de envio compatíveis com EAN/UCC128 

nas instalações do fornecedor 
– Escaneia LPNs de carga e pallets para carretas de saída
– Padroniza e imprime documentação de envio obrigatória,  

como BOLs
– Automatiza a criação de ASNs no nível do LPN, o que aumenta a 

eficiência do recebimento a jusante e reduz os custos de mão de 
obra no centro de distribuição

– Automatiza ordens de compra manuais demoradas 
– Solicita e captura inspeções de terceiros para auditorias de 

qualidade online 
– Identifica defeitos do produto no início do ciclo de atendimento, 

muito antes da mercadoria chegar nos centros de distribuição
– Aproveita a geração de relatórios modernizada e a visualização 

dos dados para monitorar a eficácia do supply chain externo 

– Inicia as anulações de compra, quando o desempenho for ruim, 
ou se surgirem problemas de qualidade, para estimular mais a 
entrega na hora programada e a conformidade 

– Automatiza as reclamações em caso de eventos de não 
conformidade, como envios atrasados

 – Gera COGIs (Cost of goods invoices, Faturas de custos de 
mercadorias) para unir a execução e as finanças do supply chain

– Facilita a correspondência tripla: com PO, ASN e COGI

HUB MANAGEMENT
A agilidade no supply chain é essencial para competir no 
ambiente comercial da atualidade. Para alguns, isso significa 
melhor visibilidade e controle sobre o fluxo de mercadorias 
pelos locais dos operadores logísticos terceirizados que estão 
no caminho para os centros de distribuição. Para os varejistas, 
isso pode significar um controle mais rígido do seu produto 
que está sendo encaminhado para as lojas por agentes de 
entrega terceirizados. É por isso que as empresas usam o Hub 
Management para ganhar visibilidade e controle sobre o fluxo 
de mercadorias, muito antes que o estoque chegue ao seu 
próximo destino. Ao conectar digitalmente todas as instalações 
responsáveis pelo fluxo eficiente de mercadorias, o Hub 
Management da Manhattan garante que todos os nós do supply 
chain não sejam apenas locais de passagem, mas também sejam 
capazes de realizar processos complexos de distribuição.

MELHOR VISIBILIDADE,  
EXECUÇÃO MAIS EFICIENTE
Nossa solução em Hub Management proporciona tecnologia 
móvel de alto desempenho que permite, de forma fácil e barata, 
execução semelhante à de armazém em todos os nós do supply 
chain, não importa o tamanho e a complexidade da instalação. 
Com o Hub Management, os provedores logísticos terceirizados 
podem até mesmo consolidar os envios diretamente para as lojas 
ou os clientes finais, não passando pelos armazéns.

Se a instalação for um centro de distribuição, cross dock, ponto 
de reunião, zona de carga e descarga ou ponto de consolidação/
desconsolidação, o Hub Management fornece uma execução de 
ponta e visibilidade do supply chain em toda a rede.

Recursos e Funções
– Proporciona recebimento móvel por scanner por LPN, pallet  

ou carga
– Ativa recursos simples de receber-para-enviar para agilizar 

operações de cross-dock e de fluxo
– Rastreia e gera relatórios com relação a OS&Ds
– Permite a designação do armazenamento de estoque com base 

em zonas
– Permite a realocação do estoque de zona a zona
– Completa os processos de auditoria de estoque para garantir a 

integridade dos estoques
– Bloqueia e guarda os estoques
– Escaneia LPNs e pallets de carga em carretas de saída
– Restringe os volumes de envio, com base no recebimento a jusante
– Padroniza os rótulos e a documentação de envio por toda  

a cadeia para recebimento por scanner mais preciso em todos 
os locais 

– Permite envio direto para a loja e envio direto para o cliente,  
reduzindo os custos de transporte, de mão de obra e de 
armazenamento, reduzindo, também, os tempos de atendimento 

– Proporciona suporte móvel para realidades “temporariamente 
desconectadas” de muitos operadores logísticos terceirizados  
e locais de hub
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APPOINTMENT  
SCHEDULING
A colaboração maior com fornecedores e operadores logísticos 
terceirizados é vital para aumentar a eficiência do supply 
chain. Com o Appointment Scheduling você pode oferecer às 
transportadoras e aos fornecedores a possibilidade de que eles 
mesmos agendem entregas e coletas no armazém para eliminar 
atrasos e erros de processos manuais demorados. Melhor ainda, 
coordenando de perto os agendamentos de entrada e saída com 
o pessoal de embalagem do armazém, com os departamentos 
de envio e com os operadores de frota, sua equipe tem maior 
capacidade para controlar rigorosamente as três maiores fontes 
de custos de distribuição: mão de obra, frete e estoque.

MELHORIA DA PRODUTIVIDADE  
E CONFORMIDADE
Um agendamento ruim com a transportadora pode gerar alocação 
de mão de obra inadequada, carregamento/descarregamento 
ineficiente e tempos de espera desnecessários. Nossa solução 
Appointment Scheduling é uma ferramenta comprovada, que 
permite que transportadoras e fornecedores agendem, eles 
mesmos, de maneira simplificada, as entregas de armazém 
e necessidades de mão de obra. Isso ajuda a aumentar a 
produtividade e equilibra a carga de trabalho, mantendo a 
programação e a conformidade com as horas de serviço do país  
e outras regulamentações governamentais.

Recursos e Funções
– Produz mais carregamentos em menos tempo, para evitar 

atrasos e multas
– Recomenda tempos de agendamento com base em recursos, 

necessidades de serviços e conteúdo do envio 
– Oferece suporte aos tempos recomendados pelo sistema para 

gerar definição de agendamento e alocação de recursos na doca 
em qualquer centro de distribuição 

– Possibilita que as transportadoras fiquem em maior 
conformidade com as regulamentações de horas de serviço do 
país, com a diretiva europeia de horário de trabalho e outras 
regulamentações governamentais. 

– Executa envios autoprogramados por EDI (Electronic data 
interchange, Intercâmbio eletrônico de dados) ou por uma 
interface da web 

– Controla o tempo nas guaritas, medição dos tempos de 
detenção e dos tempos de carga/descarga 

– Calcula, automaticamente, os tempos de carga, com base 
nas datas de entrega necessárias, no conteúdo do pedido, 
na capacidade da doca, na capacidade do armazém e nos 
requisitos de mão de obra 

– Permite o equilíbrio da carga entre os turnos, para calibrar os 
requisitos de recursos
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YARD MANAGEMENT
Com a necessidade de resposta rápida das supply chains de 
hoje, a eficiência operacional é mais essencial que nunca. Nossos 
recursos de Yard Management ajudam a garantir essa eficiência, 
ao proporcionar visibilidade detalhada e controle baseado em 
tarefa das operações do pátio. E ao maximizar o fluxo de entrada 
e saída de todas as mercadorias, sua equipe pode reduzir os 
custos e, ao mesmo tempo, atender às demandas dos clientes.

AUMENTO DA VISIBILIDADE E CONTROLE
O Yard Management maximiza a eficiência no pátio e no 
armazém controlando o fluxo de entrada e de saídade de todas 
as mercadorias. Nossa solução comprovada de gestão de pátio 
permite o planejamento, a execução, o acompanhamento e a 
auditoria de cargas com base em características essenciais, como 
tipo de envio, configuração da carga, necessidades de mão de 
obra e capacidade da doca e do armazém.

Recursos e Funções
– Permite visibilidade para os envios no pátio e para o estoque 

associado, incluindo a segurança no pátio 
– Aumenta o controle sobre o equipamento que opera no pátio 

para o máximo de eficiência 
– Organiza as chegadas das cargas para garantir o 

descarregamento na porta correta da doca e na hora certa 
– Reduz os custos de transporte e aumenta a eficiência do armazém 
– Identifica e acelera envios críticos ou de mercadorias fora  

de estoque 
– Facilita a comunicação com o pessoal do pátio usando 

dispositivos móveis 
– Aproveita os recursos Guard Check-in e Check-out para 

agendamento e controle da segurança do pátio, enquanto 
cargas críticas são identificadas e enviadas diretamente para  
as portas das docas
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EVENT MANAGEMENT
As empresas estão, constantemente, sendo desafiadas a se 
adaptar ao mercado e às mudanças na demanda, a iterar  
e inovar na velocidade da luz. No entanto, essa agilidade  
é praticamente impossível sem monitoramento proativo  
das operações de supply chain, interna e externamente.  
É fundamentalmente importante prestar toda a ajuda para que 
os membros da equipe do armazém, do transporte, das lojas  
e das compras, além dos fornecedores e transportadoras,  
fiquem a par do desempenho da supply chain em tempo real.

MONITORAMENTO PROATIVO  
PARA UM DESEMPENHO MELHOR
Com o Event Management, sua equipe pode monitorar milhões 
de eventos de supply chain conforme ocorrem, diariamente.  
Dos compradores, passando pelos supervisores de armazém, 
até os gerentes de tráfego e os colaboradores das lojas, todas as 
partes podem receber notificações em tempo real, que permitam 
ações proativas e corretivas para melhorar o controle e os giros  
do estoque, a variabilidade do tempo do ciclo e a produtividade 
do armazém.

Recursos e Funções
– Gerencia uma lista configurável de eventos, rastreada em todo o 

ciclo de vida do estoque
– Garante que as atividades de atendimento sejam executadas de 

acordo com as expectativas e que o estoque chegue no prazo 
– Rastreia as coletas e as entregas, para garantir que o estoque se 

mova no prazo, conforme prometido
– Garante que os pedidos sejam aceitos no prazo e emite alerta 

crítico se os fornecedores não conseguirem atender a todas as 
necessidades do estoque 

– Ajuda a tomar decisões conscientes sobre acelerar ou não o 
estoque, informando quando as interrupções no supply chain 
atrasam os envios em tempo real 

– Ajusta as programações e reduz os custos de mão de obra com 
base em notificações de atraso no envio e na entrega

– Reprograma em tempo real as rotas das mercadorias se percebe 
problemas de transporte

– Ajuda no recebimento de envios mais consistentes e confiáveis 
com base em recursos de redução de atrasos, alocação dinâmica 
em trânsito e visibilidade das mercadorias de saída. 

EXTENDED ENTERPRISE

Notas:
1 The Wall Street Journal, 21 de maio de 2015
2 The Wall Street Journal, 9 de abril de 2017
3 Invesp, Taxa de Devolução de Produtos do Comércio Virtual
4 The Houston Chronicle, 17 de abril de 2017
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VISIBILITY
Hoje, é um desafio real para as empresas a otimização e a 
adaptação a operações grandes e complexas da supply chain. 
A visibilidade por toda a empresa de supply chain global é 
necessária para tomar as decisões operacionais e de custo 
corretas. A Manhattan proporciona uma visão única e global de 
informações do pedido, do estoque e do envio em tempo real, 
interna e externamente, em toda a rede de supply chain global.

ANÁLISE EFICIENTE E EM TEMPO REAL  
DE PEDIDOS, ESTOQUES E ENVIOS
Usando acesso a dados sofisticados e privilégios com base em 
função, você, seus parceiros comerciais e clientes poderão ver, 
com segurança, o que está acontecendo em toda a supply chain 
com uma interface leve e responsiva. 

Se você precisa saber as posições no estoque em armazéns 
distantes ou o status dos envios em trânsito, as ferramentas de 
análise da supply chain mostram informações em tempo real 
do pedido, do estoque e do envio, para que sua equipe possa 
reduzir os custos de logística e gerenciar, com mais eficiência, as 
transportadoras e os operadores logísticos terceirizados.

Recursos e Funções
– Monitora os perecíveis sistematicamente e reduz a perda no 

estoque com mercadorias vencidas 
– Reduz os custos associados à entrega expressa 
– Reduz os níveis do estoque e os estoques de segurança 
– Ativa e otimiza canais de envio direto 
– Melhora o serviço ao cliente 
– Atinge tempo mais rápido de colocação no mercado para  

novos produtos 
– Terceiriza a logística de forma eficaz 
– Reduz o custo de mercadorias vendidas por envio direto 
– Automatiza a conformidade com as regulamentações 10+2  

da alfândega

COLABORAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Expandir constantemente os métodos de atendimento e os canais 
de venda significa que as empresas estão mais do que nunca 
dependentes de seus parceiros comerciais para o suporte da 
escala de operações que precisam para competir. O Manhattan 
Extended Enterprise permite colaboração mais próxima com os 
parceiros comerciais para garantir uma supply chain ágil e com 
capacidade de adaptação.
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