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REDUZA AS LACUNAS FUNCIONAIS 
DA SUA SUPPLY CHAIN
CRIAR NOVAS CONEXÕES
Atender clientes finais da forma que eles escolherem se tornou 
o “novo normal” em proteção da marca. Com essa finalidade, a 
importância de reduzir as lacunas funcionais entre a distribuição, 
o transporte e as empresas parceiras continua a ser essencial 
para a execução eficiente do supply chain. A unificação de 
processos entre as equipes internas e os parceiros comerciais 
externos permite operações mais ágeis, proporciona 
visibilidade em tempo real e aumenta a rentabilidade.

Fornecedores externos e de logística desempenham um papel 
fundamental na sua capacidade de atender os clientes. Sem 
um desempenho consistente de alto nível geralmente resulta 
em consequências negativas para os clientes, e, portanto, 
para a empresa. Historicamente, a supply chain externa tem 
sido vista como algo muito fora do controle da empresa e, 
geralmente, o desempenho era gerenciado por meio de 
iniciativas de conformidade ou por ameaças de punição. 
As soluções Extended Enterprise da Manhattan oferecem 
visibilidade, controle e colaboração nas áreas vitais da supply 
chain que estão fora do ambiente físico da sua organização.

COLABORAÇÃO MAIS ESTREITA  
GERA LUCROS MAIORES
As soluções da Manhattan foram criadas para uma colaboração 
mais próxima, rompendo fronteiras departamentais e 
de fornecedores, transportadoras, operadores logísticos 
terceirizados (3PLs) e outros parceiros comerciais, para que a 
sua supply chain possa gerar um crescimento excelente, sem 
sacrificar o desempenho do resultado financeiro final.

Um portal online, seguro e habilitado para a web proporciona 
colaboração em tempo real com seus fornecedores, 
permitindo maior visibilidade dos recebimentos, envios, 
atividades no pátio e estoque em trânsito. Todos os recursos 
atuam em conjunto para aumentar a agilidade da supply 
chain. Com o Extended Enterprise da Manhattan, você pode 
ter controle direto do fluxo de produtos com os parceiros 
logísticos, incluindo redirecionamento de estoque de última 
hora em resposta às mudanças na demanda dos produtos. 
Com a explosão das novas estratégias 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 Extended Enterprise 
da Manhattan permite uma colaboração mais estreita entre 
todos os membros no ecossistema da supply chain. 
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COMPONENTES 
DA SOLUÇÃO
Para manuseio de recebimento de entrada, atendimento de saída 
e gerenciamento de carretas, a tecnologia da Manhattan fornece 
melhor visibilidade e colaboração mais próxima com os fornecedores, 
transportadoras, operadores logísticos terceirizados e outros parceiros 
comerciais. Em suma, o Extended Enterprise da Manhattan garante um olho 
no futuro, ao mesmo tempo em que minimiza as interrupções logísticas.

O Extended Enterprise da Manhattan inclui:

– Supplier Enablement para proporcionar aos distribuidores externos e fabricantes a comunicação e as ferramentas de execução do supply chain que 
eles precisam para trabalhar com a sua empresa

– Hub Management para gerenciar a execução física de remessa e recebimento em hubs, pontos de reunião, instalações de transporte ou outros 
operadores de serviços de logística

– Yard Management para entregar uma visão detalhada e controle baseado em tarefa das operações do pátio
– Appointment Scheduling para que transportadoras e fornecedores façam o autoagendamento de entregas e coletas
– Supply Chain Event Management para automatizar o monitoramento de eventos com notificações em tempo real quando houver interrupções
– Supply Chain Visibility para fornecer acesso baseado em função a informações sobre estoque, pedidos e remessas, globalmente
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ATIVAÇÃO DE 
FORNECEDORES
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 da Manhattan 
é um portal online seguro que facilita a colaboração em 
tempo real entre você, seus fornecedores e parceiros 
comerciais – apesar das muitas diferenças no ecossistema 
do seu supply chain. Isso significa que você pode melhorar 
rapidamente a comunicação e a execução dos processos 
de negócios das operações do centro de distribuição (CD) 
e em todas as etapas anteriores da supply chain.

Recursos e Funções
COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
– Publique mensagens de grupo para parceiros comerciais 

alertando-os sobre informações importantes que podem 
afetar a capacidade deles em atendê-lo

– Compartilhe eletronicamente documentos essenciais com 
parceiros comerciais

– Rastreie e acuse o recebimento de documentos essenciais
– Receba e armazene documentos eletrônicos 

encaminhados por parceiros
– Audite as comunicações críticas em um portal de 

fornecedores unificado e centralizado

EXECUÇÃO DA SUPPLY CHAIN
– Possibilite o aviso de recebimento de ordens de compra  

e a negociação com todos os parceiros comerciais
– Possibilite a criação de itens em estoque (SKU) ou SKUs mistos 

e pré-empacote os números de placa (LPNs) dos fornecedores
– Gere e imprima etiquetas de remessa compatíveis com  

EAN/UCC128 nos locais dos fornecedores
– Faça a leitura de LPNs de carga e pallets ao carregar as 

carretas de entrega
– Padronize e imprima a documentação de envio necessária, 

como conhecimentos de embarque (BOLs)
– Automatize a criação de notas de envio avançadas (ASNs) no 

nível do LPN, que aumentam a eficiência do recebimento e 
reduzem os custos de mão de obra dos centros de distribuição

– Automatize pedidos de compra manuais demorados
– Solicite inspeções de terceiros para auditorias de 

qualidade online
– Identifique defeitos nos produtos em etapas mais iniciais 

do ciclo de atendimento, antes da chegada aos centros 
de distribuição

– Aproveite a geração de relatórios e a visualização de dados 
para monitorar a eficácia da supply chain externa

– Ative estornos por problemas de mau desempenho ou  
má qualidade para estimular entregas dentro do prazo  
e conformidade

– Automatize reclamações para eventos de não conformidade 
como remessas atrasadas

– Gere faturas de custo de mercadorias (COGIs) para unir a 
execução e as finanças da supply chain

– Facilite a correspondência em três vias entre a ordem de 
compra (PO), a ASN e a COGI
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HUB 
MANAGEMENT
A agilidade na supply chain é essencial no ambiente de 
negócios atual. Para alguns, isso significa melhor visibilidade 
e controle sobre o fluxo de mercadorias pelos locais dos 
operadores logísticos terceirizados ou no caminho para os 
centros de distribuição. Para outros, significa um controle 
mais rígido do produto que está a caminho das lojas por 
agentes de entrega terceirizados. As empresas podem usar 
o Hub Management da Manhattan 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, nossa solução Hub Management 
garante que todos os nós da supply chain sejam mais que 
locais de passagem e os torna capazes de realizar processos 
complexos de distribuição.

MELHOR VISIBILIDADE,  
EXECUÇÃO MAIS EFICIENTE
O Hub Management da Manhattan usa tecnologia móvel 
moderna que permite, de forma fácil e barata, execução 
semelhante à de armazém em cada nó da supply chain, não 
importa o tamanho e a simplicidade da instalação. Com o 
Hub Management, os operadores logísticos terceirizados 
podem até mesmo consolidar envios diretamente para as 
lojas e clientes finais, sem nenhuma necessidade de passar 
pelos armazéns. Independentemente de a instalação ser 
um centro de distribuição, cross dock, ponto de reunião, 
instalações de transporte ou ponto de consolidação/
desconsolidação, o Hub Management fornece uma execução 
de ponta e visibilidade da supply chain em toda a rede. 

Recursos e Funções
– Forneça recebimento via scanner móvel por LPN, pallet  

ou carga
– Possibilita recursos integrados do recebimento até o envio 

para simplificar as operações de cross-dock e fluxo
– Rastreie e comunique sobre eventos muito grandes, muito 

pequenos e danificados (OS&Ds)
– Possibilite a atribuição de armazenamento em estoque 

baseado em zonas
– Possibilite a realocação de estoque de zona para zona
– Realize processos de auditoria de estoque para garantir a 

integridade do estoque
– Bloqueie e suspenda o estoque
– Faça a leitura de LPNs de carga e pallets ao carregar as 

carretas de entrega
– Limite os volumes de envio com base no recebimento  

a jusante
– Padronize etiquetas e documentação de envio em toda a 

supply chain para um recebimento por scanner mais preciso 
em todos os locais

– Possibilite envios diretos à loja e diretos ao cliente que 
reduzem custos de transporte, de mão de obra e de 
armazenamento e, ao mesmo tempo, diminuem o prazo de 
atendimento dos pedidos

– Forneça suporte móvel para realidades “temporariamente 
desconectadas” de vários operadores logísticos 
terceirizados e locais de hub
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APPOINTMENT 
SCHEDULING
A colaboração mais próxima com fornecedores e 
operadores logísticos terceirizados é vital para aumentar a 
eficiência da supply chain. Com o Appointment Scheduling 
da Manhattan você pode oferecer às transportadoras e 
aos fornecedores a possibilidade de que eles mesmos 
agendem entregas e coletas 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 pode 
controlar rigorosamente as três maiores fontes de custos de 
distribuição: mão de obra, frete e estoque.

MELHORE A PRODUTIVIDADE  
E A CONFORMIDADE
Um agendamento ruim de compromissos das 
transportadoras gera uma alocação de mão de obra 
inadequada, carregamento e descarregamento ineficientes 
e tempos de espera desnecessários. O Appointment 
Scheduling da Manhattan permite que transportadoras 
e fornecedores agendem, eles mesmos, de maneira 
simplificada, as entregas de armazém. Isso ajuda a aumentar 
a produtividade e equilibra a carga de trabalho, mantendo a 
programação e a conformidade com as regras de horas de 
serviço do país e outras regulamentações governamentais.

Recursos e Funções
– Faça a rotatividade de mais cargas em menos tempo para 

evitar atrasos e estornos
– Recomende horários de compromissos com base em 

recursos, necessidades de serviço e conteúdo da remessa
– Ofereça suporte nos horários recomendados pelo sistema 

para impulsionar o agendamento de compromissos  
e a alocação de recursos de doca em qualquer centro 
de distribuição.

– Permita que as transportadoras estejam em melhor 
conformidade com a Lei do Descanso e outras 
regulamentações governamentais do Brasil e de outros países.

– Faça remessas com autoagendamento via intercâmbio 
eletrônico de dados (EDI) ou uma interface baseada na web

– Acompanhe o tempo nas estações de guarda, meça tempos 
de permanência e tempos de carga/descarga

– Calcule tempos de carga automaticamente com base 
nas datas de entrega exigidas, conteúdo dos pedidos, 
capacidade da doca, capacidade do armazém e requisitos 
de mão de obra

– Permita o equilíbrio de carga nos turnos para ajustar as 
necessidades de recursos
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YARD 
MANAGEMENT
Com a necessidade atual de resposta rápida, a eficiência 
operacional é mais essencial que nunca. Nossos recursos 
de gestão de pátio proporcionam visibilidade detalhada 
e controle baseado em tarefa das operações do pátio. 
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.

AUMENTAR A VISIBILIDADE  
E O CONTROLE
O Yard Management da Manhattan 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
– Obtenha visibilidade das remessas no pátio e do estoque 

associado incluindo a segurança do pátio
– Aumente o controle sobre o equipamento em operação no 

pátio para obter eficiência máxima
– Organize as chegadas de cargas para garantir que as carretas 

descarreguem na porta certa da doca e no horário correto
– Reduza custos de transporte e aumente a eficiência  

do armazém
– Identifique e agilize remessas críticas ou mercadorias em falta
– Comunique-se com os manobristas de pátio por 

dispositivos móveis
– Utilize o registro de entrada e saída de seguranças para 

gestão dos agendamentos e da segurança do pátio 
enquanto cargas críticas são identificadas e agilizadas 
diretamente para as portas de doca
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EVENT 
MANAGEMENT
As empresas estão, constantemente, sendo desafiadas a se 
adaptar ao mercado e às mudanças na demanda. Fazer isso, 
é praticamente impossível sem um monitoramento proativo 
das operações de supply chain, dentro e fora da organização 
e em toda a empresa estendida. O monitoramento 
minucioso é fundamental para que todos os funcionários 
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 da Manhattan, milhões de 
eventos de supply chain são monitorados conforme 
ocorrem. Dos compradores, passando pelos supervisores 
de armazém, até os gerentes de tráfego e os colaboradores 
das lojas, cada um recebe notificações em tempo real, que 
permitem que tomem as ações corretivas necessárias para 
melhorar o controle e os giros do estoque, a variabilidade 
do tempo do ciclo e a produtividade do armazém.

Recursos e Funções
– Gerencie uma lista configurável de eventos rastreados 

durante todo o ciclo de vida do estoque
– Assegure que as atividades de atendimento sejam 

executadas de acordo com as expectativas e que o estoque 
chegue dentro do prazo

– Rastreie coletas e entregas para garantir movimentações de 
estoque conforme o prometido

– Garanta que os pedidos sejam aceitos dentro do 
cronograma e desenvolva uma conscientização crítica caso 
os fornecedores não possam atender às necessidades totais 
de estoque

– Tome decisões informadas sobre a agilização do estoque ao 
saber, em tempo real, quando interrupções na supply chain 
atrasarem as remessas

– Ajuste os cronogramas e reduza os custos de mão de obra 
com base em notificações de atraso de remessas e entregas.

– Refaça a rota das mercadorias ao visualizar problemas de 
transporte em tempo real

– Receba remessas mais consistentes e confiáveis com base 
nos recursos de redução de atrasos, alocação dinâmica em 
trânsito e visibilidade das mercadorias recebidas
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VISIBILIDADE
É um verdadeiro desafio para as empresas otimizar e adaptar 
operações de supply chain grandes e complexas. A visibilidade 
por toda a empresa de supply chain global é fundamental 
para tomar as decisões corretas de operação e de custos. 
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. 

ANÁLISES AVANÇADAS PARA PEDIDOS, 
ESTOQUES E REMESSAS EM TEMPO REAL
Por meio de um sofisticado acesso a dados e privilégios 
baseados em função, você, seus parceiros comerciais e 
clientes podem ver com segurança o que está acontecendo 
em toda a supply chain a qualquer momento.

Se você precisa saber quais são as posições de estoque em 
armazéns distantes ou o status de remessas em trânsito, as 
ferramentas de análise de supply chain mostram informações 
instantâneas sobre pedidos, estoques e remessas, para 
reduzir custos de logística e gerenciar transportadoras e 
operadores logísticos terceirizados com mais eficácia.

Recursos e Funções
– Monitore perecíveis de forma sistêmica e reduza as  

perdas de estoque causadas por mercadorias vencidas
– Reduza custos associados COM entregas aceleradas
– Diminua níveis de estoque e estoques de segurança
– Habilite e otimize canais de envio direto
– Melhore o atendimento ao cliente
– Obtenha um tempo menor até a entrada no mercado para 

novos produtos
– Terceirize a logística de forma eficaz
– Reduza os custos das mercadorias vendidas através de 

envio direto
– Automatize a conformidade com as regulamentações  

aduaneiras 10+2

COLABORAR E ADAPTAR-SE
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 Extended Enterprise da Manhattan permite 
colaboração mais próxima com os parceiros comerciais para 
garantir uma supply chain ágil e adaptativa.
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