
“ A solução da Manhattan se tornou a base de quase todas as operações em nosso 
centro de distribuição.”
CLARK LINSTONE, DIRETOR FINANCEIRO, LAMPS PLUS

DESAFIO
A expansão do estoque superou os recursos 
do sistema de gestão de armazém da 
empresa; assim, a Lampus Plus precisou 
melhorar a precisão e a eficiência do centro 
de distribuição, bem como da necessidade 
de contratação de pessoal.

SOLUÇÃO
Os recursos e a funcionalidade da 
Manhattan simplificaram todos os 
aspectos das operações do centro 
de distribuição.

PROGRESSO E RESULTADO
A precisão do estoque é de 98% a 99,8%, 
o inventário rotativo físico foi eliminado, 
a organização de estoque está mais 
eficiente, uma taxa de atendimento da 
loja de mais de 99% da loja e a equipe do 
centro de distribuição foi reduzida.

OPERAÇÕES
Sedes: Chatsworth, CA
Centros de distribuição: 1
Plataforma: IBM i

MANHATTAN SOLUTIONS
Warehouse Management, Labor Management

Solução de computação móvel:
computador vestível LXE HX2, 
computador com montagem  
no veículo VX3, 
computador portátil MX7

LAMPS PLUS ILUMINA  
A INOVAÇÃO 
na eficiência do supply chain  
com a Manhattan Associates
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UM FUTURO BRILHANTE
para a Lamps Plus

O mesmo foi verdadeiro para a implementação da Manhattan na 
nova instalação da Lamps Plus. Eles estavam preocupados com 
possíveis interrupções na loja e no serviço ao cliente, mas, Linstone 
descreve a instalação dizendo: “Tivemos envios normais desde 
o primeiro dia, o que é realmente muito impressionante para um 
novo sistema com processos bem complexos”.

Isso incluiu a integração do WMS a uma solução de computação 
móvel a partir do parceiro LXE da Manhattan. Os computadores 
portáteis e das empilhadeiras são uma parte integrante dos 
recursos automatizados do sistema e foram incluídos como parte 
da manutenção e do serviço gerais do abrangente sistema WMS. 
Esse sistema inclui um computador vestível HX2, que permite a 
coleta, a digitalização e a entrada de dados multimodais sem uso 
das mãos; o computador vestível MX7, uma unidade versátil com 
alcance de digitalização de aproximadamente 1,34 m (4,40 pés); 
e o VX3Plus veicular, uma solução ágil e compacta para veículos 
menores e espaços apertados.

De acordo com Linstone, “Ter uma variedade abrangente de 
soluções de hardware da LXE capacitou cada funcionário a ver as 
informações de que precisavam diretamente no WMS para concluir 
tarefas com precisão.”

O WMS DESTACA AS MELHORIAS NAS 
OPERAÇÕES DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Após alguns meses da implementação do WMS, as taxas de 
precisão saltaram e estão entre 98% e 99,8%. “A beleza do sistema 
é que ele é realmente muito difícil de cometer um erro”, explica 
Linstone. “Se você tentar pegar o produto errado, ele não deixará. 
Ou se um item foi escaneado corretamente, mas foi colocado no 
lugar errado, ele detecta e ajusta isso com rapidez.”

Outras melhorias incluem:
– Mais de 99% de taxas de preenchimento da loja
– Inventário rotativo “perpétuo” acionado automaticamente
– Sem tempo de inatividade para estoques físicos
– Eliminação do processamento manual
– Maior precisão para organizar, guardar e coletar estoque
– Menor necessidade de pessoal

A MANHATTAN ACOMPANHA SEU 
CRESCIMENTO FUTURO
A Lamps Plus continua a implementar planos para a expansão 
de locais e variedades. Até então, eles incluíram uma variedade 
de acessórios, móveis de destaque, tapetes e um programa 
personalizado “monte seu próprio ventilador”. À medida que a 
economia e os preços de locação comercial ficarem mais atrativos, 
novas lojas também serão abertas.

Com o WMS, a Lamps Plus tem uma solução robusta e flexível capaz 
de crescer junto com seus recursos para atender aos desafios deles 
e de outras oportunidades de crescimento.

“ A beleza do sistema é que ele é realmente 
muito difícil de cometer um erro.”

PRECISÃO DO ESTOQUE, TAXAS  
DE ATENDIMENTO E UTILIZAÇÃO  
DA MÃO DE OBRA MELHORADAS
A Lamps Plus é a maior cadeia de varejo especializada em 
iluminação dos EUA, com 45 lojas espalhadas pelos estados 
do oeste e sudeste do país, além de vendas por catálogo e 
online. Todos varejistas e clientes são atendidos por um centro 
de distribuição de aproximadamente 74 mil m² em Redlands, na 
Califórnia, que abriga cerca de 15 mil SKUs, incluindo produtos de 
iluminação, ventiladores de teto e artigos para a casa.

Nesse setor de varejo altamente competitivo, a empresa obteve 
sucesso pela combinação da eficiência operacional e das adições 
estratégicas de locais e produtos relacionados. No entanto, 
começaram a surgir problemas quando o estoque em expansão 
superou os recursos de um centro de distribuição menor e de um 
sistema existente de gestão de ar mazém defasado. 

SUCCESS SPOTLIGHTS LEGACY  
SYSTEM’S LIMITATIONS 
Com o cresci mento dos locais e do estoque da Lamps Plus, ela 
acrescentou prédios complementares no centro de distribuição e 
mudou as posições de produtos para maximizar a capacidade de 
armazenamento, o que era menor do que a metade do tamanho 
da atual instalação em Redland. No entanto, os locais de SKU em 
constante mudança e um sistema de rastreamento defasado que 
exigia um processamento manual extenso tiveram um impacto 
negativo na eficiência operacional. “A precisão não era boa”, 
conta Clark Linstone, Diretor financeiro. Segundo Linstone, 
“Tínhamos erros que se infiltravam no sistema porque digitávamos 
manualmente o movimento do estoque a partir de registros em 
papel. Não era um sistema que nos levaria para outro patamar.”

Por exemplo, os motoristas que usavam listas impressas 
precisavam percorrer a instalação para coletar os itens. Se eles 
encontravam erros, isso resultava em atrasos de até dois dias, 
porque a equipe de controle do estoque precisava localizar o erro 
e corrigi-lo. Além disso, todo o processamento era interrompido 
por até dois dias para fazer todos os estoques físicos. Com o 
aumento do volume, a mão de obra também precisou manter 
simultaneamente os níveis de atendimento e corrigir os erros.

MANHATTAN E LXE PERMITEM O  
USO DE RECURSOS AVANÇADOS  
POR MEIO DA PARCERIA 
A busca por um novo sistema de gestão de armazém começou 
enquanto ocorriam os preparativos para transferir o estoque 
para o centro de distribuição de Redland. Um dos requisitos  

era encontrar uma solução que pudesse 
funcionar dentro da infraestrutura da IBM 
existente da empresa. Após inúmeras 
visitas ao local, conferências com usuários 
e feedback abrangente de outros clientes 

da Manhattan, Linstone conta que “Todas as 
contribuições e recomendações foram muito positivas 
e de todas as soluções IBM que consideramos, o 
WMS foi o mais próximo de oferecer a resistência 
operacional que procurávamos.”

https://www.manh.com/pt-br

