


UMA NOVA ERA
Por que agora? Há décadas que analistas e especialistas 
reconhecem o Manhattan Active® Warehouse Management 
como o líder do setor. Mas, entendemos que só ser o melhor 
não é o suficiente. Os efeitos do consumidor conectado e 
os impactos de uma economia de atendimento rápido e 
gratuito mudaram significativamente o cenário do supply 
chain na última década.

Os líderes de supply chain de hoje precisam de insights 
úteis em toda a operação, a partir de um aplicativo único e 
intuitivo. Eles precisam de augmented intelligence vindas 
de inteligência artificial e machine learning para navegar por 
volumes crescentes compromissos de entrega mais rápidos. 
E precisam envolver suas equipes de forma criativa e 
interconectar a automação para garantir a eficiência máxima 
das pessoas e das máquinas.

Então, nós começamos de novo. Subdividimos a essência do 
supply chain em seus elementos fundamentais: distribuição, 
mão de obra, automação e transporte. Passamos mais de três 
anos identificando centenas de recursos e necessidades que 
se tornaram deficientes ao longo do tempo nos softwares de 
supply chain antigos. Reprojetamos e recriamos.

O Manhattan Active Warehouse Management é uma 
ferramenta de execução unificada de supply chain que 
combina, com elegância, toda demanda, fornecimento, 
mão de obra, organização do estoque e automação em 
um instrumento de precisão, em todas as instalações da 
rede, independentemente do tamanho físico, velocidade 
ou volume. Ele pode transformar a ordem de magnitude do 
que uma instalação de distribuição é capaz de fazer.

A incorporação de experiências gamificadas para 
funcionários e a flexibilidade para slotting, pick, 
pack e sort mudou completamente o conceito de 
Ordem Streaming. Ele permite a gestão de operações 
em tempo real, sejam elas de atacado, varejo e 
atendimento direto de pedidos, aumentando sua 
eficiência de picking e a produtividade geral.

O Manhattan Active Warehouse Management é o sistema 
de execução de supply chain mais avançado já criado, seja 
em termos tecnológicos ou operacionais. E ele foi feito para 
você – para o que você é hoje e para o que vai se tornar no 
futuro– porque sua supply chain é o que o torna único, que o 
diferencia da concorrência e o torna especial para seus clientes.

É a sua supply chain, unificada.

MANHATTAN ACTIVE® WAREHOUSE MANAGEMENT

O último WMS  
que você vai comprar.
Ele não tem versões e você tem acesso contínuo aos novos recursos. É nativo da nuvem, 
então quando seu negócio precisar de mais, ele será redimensionado automaticamente 
para atender às novas necessidades. Foi concebido com inteligência para aprender e se 
adaptar. Foi projetado para ser ampliado e combinar, de forma rápida e fácil, o poder da 
nossa inovação com a da sua empresa. Não importa onde você trabalhe, ele funciona.

E nunca precisa de atualização.
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Projetado para aumentar a velocidade do produto, melhorar o serviço ao 
cliente e a eficiência de todas as suas operações com gerenciamento de mão 
de obra integrado e otimização da organização do estoque. Desenvolvido com 
a flexibilidade de personalizar e ampliar rapidamente dados, interfaces e fluxo 
de trabalho para revolucionar a eficiência do armazém.

COMPONENTES  
DA SOLUÇÃO
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WAREHOUSE 
MANAGEMENT
O Manhattan Active Warehouse Management (WM) não tem 
versão, ou seja, nunca precisa ser atualizado, permitindo que você 
foque em sua experiência, não nos sistemas. É um aplicativo único, 
nativo da nuvem criado inteiramente a partir de microsserviços, o 
que significa que você pode “configurar e esquecer”, no que se 
refere a preocupações com desempenho, resiliência e capacidade 
de ampliação. Quando seu negócio tem uma demanda mais alta 
e seus sistemas precisam de mais capacidade, o Manhattan Active 
WM automaticamente aloca mais. E, quando precisa de menos, 
ele ajusta sem nenhuma intervenção.

Com o Manhattan Active WM, você tem acesso contínuo à 
inovação, sendo que os novos recursos e atualizações são 
liberados trimestralmente ao longo do ano. E toda essa inovação 
é ampliável também. Sabemos que seu negócio é único, o que 
significa que você deve poder estender o modelo de dados, 
acessar APIs e pontos de saída e configurar a interface sem 
nenhum impacto para receber novos recursos e atualizações 
quando são lançados.

O Manhattan Active WM torna a execução dos fluxos de trabalho 
mais fácil do que nunca de configurar, com assistentes passo a 
passo. Os líderes de distribuição têm mais visibilidade do que 
nunca com visualizações de dados operacionais em tempo real 
altamente acionáveis em todas as instalações da empresa e 
comunicação direta integrada com a força de trabalho. 

O Manhattan Active WM foi concebido com inteligência artificial 
para refinar sua otimização. Uma tecnologia que acelera o fluxo 
de mercadorias e informações; permite execução impecável do 
estoque, da mão de obra, da automação avançada, da robótica 
e do espaço físico; equilibra simultaneamente os requisitos de 
tarefas concorrentes nos canais de varejo, atacado e direto para 
atingir o plano de atendimento ideal.

Com um sistema integrado de execução de armazém (WES), o 
Manhattan Active WM é o único sistema de distribuição capaz 
de orquestrar perfeitamente todo o trabalho entre pessoas e 
máquinas. Além disso, com o Manhattan Automation Network, 
implantar automação e robótica é um processo de plug-in.

O suporte nativo a dispositivos modernos e experiências por 
toque ajudam os usuários a gerenciar simultaneamente todos os 
atendimentos. Os recursos, geralmente encontrados em soluções 
separadas de mão de obra, de armazém e de organização do 
estoque, estão unificados em uma única experiência integrada 
do usuário. Os fluxos de trabalho intuitivos oferecem experiências 
responsivas que ajudam funcionários novos e temporários a acelerar 
e operar com eficiência em questão de minutos. Além disso, 
desempenho, treinamento e reconhecimento foram gamificados 
em toda a experiência do usuário, gerando maior engajamento dos 
funcionários e uma força de trabalho mais produtiva.

Recursos e Funções
– Simplifique os processos de recebimento de estoque 

com cross-docking, auditoria de qualidade e 
monitoramento do desempenho de fornecedores

– Elimine contagens físicas de alto custo com inventário 
rotativo aprovado pela auditoria

– Atenda necessidades de armazenamento avançadas, 
tais como serviços de valor agregado, gestão de lote, 
rastreamento de número de série e recalls de produtos

– Acomode o atendimento omnichannel e/ou 
multi-inquilino

– Aplique simultaneamente estratégias inteligentes de 
atendimento de pedidos com machine learning para 
prover suporte ao planejamento e otimização com e 
sem ondas

– Sincronize a criação e o agendamento de tarefas 
para minimizar as viagens e garantir que trabalhos 
importantes sejam concluídos no prazo

– Automatize a troca de informações por meio de 
modernos dispositivos portáteis, com reconhecimento 
de voz

– Suporte qualquer equipamento de manuseio de 
materiais através do único WES construído diretamente 
dentro de um WMS

– Utilize recursos nativos de apoio ao transporte ou 
aproveite os serviços de integração de pacotes 
externos para se conectar com facilidade a soluções de 
multitransportadoras externas

– Aumente a visibilidade, a segurança e o rendimento com 
agendamento, registro de entrada e saída, gestão de 
portas de docas e funcionalidade de gestão de pátio.

– Melhore o posicionamento dos itens e o desempenho 
dos funcionários com a otimização de estoque e a 
gestão de mão de obra

WAREHOUSE MANAGEMENT 
PRINCIPAIS RECURSOS
Projetado especificamente para as demandas do 
mercado omnichannel e ágil o suficiente para o que vier 
a seguir, o Manhattan Active WM explora o potencial 
de todos os centros de atendimento. Incremente as 
operações do seu armazém além da coleta, embalagem 
e remessa básicas, para criar e executar com perfeição 
um hiperfluxo de mercadorias e informações para o 
centro de distribuição.
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PLANEJAMENTO UNIFICADO COM 
O STREAMING DE PEDIDOS
A tecnologia do Streaming de Pedidos (Order Streaming) 
torna o Manhattan Active WM a única solução para 
planejar, aprender e replanejar continuamente todas as 
tarefas e recursos simultaneamente nos fluxos de trabalho 
de atendimento de varejo, atacado e direto. Assim que 
chegam, os pedidos são transmitidos individualmente 
ou classificados em coleções semelhantes a ondas, 
dependendo da urgência, do tipo de atendimento e das 
necessidades do cliente. Em vez de inundar o local de 
trabalho de uma só vez, a tecnologia do Order Streaming 
garante que o recurso certo com capacidade suficiente seja 
rapidamente identificado, para que os pedidos cheguem 
à doca antes do tempo limite da transportadora e dos 
compromissos de serviço prometidos. Para maximizar 
a utilização das carretas, o Order Streaming adiciona 
continuamente novos pedidos aplicáveis e abre remessas 
até a partida do transporte.

A tecnologia do Order Streaming utiliza o aprendizado de 
máquina desenvolvido pela equipe de ciências de dados 
da Manhattan para aumentar significativamente a lógica 
da organização de pedidos. Para concluir um trabalho em 
um determinado período de tempo, o Order Streaming 
considera informações em tempo real sobre a capacidade 
das pessoas e das máquinas, além da disponibilidade 
e localização do estoque. Embora os pedidos urgentes 
sejam processados primeiro, o Order Streaming aprende 
ao longo do tempo, aumentando a conscientização da 
capacidade disponível do sistema para atender pedidos 
que podem precisar ser enviados nos próximos dias. 
Como consequência, equipamentos e pessoas podem ser 
utilizados de maneira mais plena.

O Work Release, parte da tecnologia do Order Streaming que 
planeja o processo de atendimento, aproveita a otimização e o 
aprendizado de máquina para gerar a maior utilização possível 
dos ativos. Ao monitorar a utilização, ele determina quando 
liberar a próxima parte do trabalho para manter os ativos 
altamente utilizados, evitando a necessidade de gerenciar 
picos e baixas na produtividade da mão de obra. O Work 
Release ajuda o Order Streaming a identificar constantemente 
alterações na capacidade de recursos, para determinar 
o próximo conjunto de coletas ou reabastecimentos. 
Usando técnicas adotadas pela gestão de transporte para a 
otimização de rotas, o Work Release considera de maneira 
inteligente o layout do centro de distribuição para criar tarefas 
que minimizam as viagens.

O Order Streaming cria um modelo de atendimento 
totalmente dinâmico, que ultrapassa os limites do 
atendimento com ou sem ondas. Ela reconsidera o 
impacto da demanda e a capacidade de um fornecimento 
contínuo, melhorando cada aspecto da mão de obra, 
do planejamento de equipamentos, da atribuição e 
reabastecimento proativos do local. Os benefícios incluem 
uma melhor utilização da automação, 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. O Order 
Streaming aproveita todas as oportunidades para consolidar 
as coletas, aumentar de forma inteligente a densidade das 
coletas e minimizar o tempo de viagem entre elas.
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O Order Streaming pode até atrasar a formação e a atribuição 
final de tarefas, incluindo trajetos de viagem/coleta, até 
que o pedido esteja pronto para ser atribuído. Agora, ele 
também pode tirar proveito da otimização e do agendamento 
avançados de tarefas, bem como da coleta unificada, o que 
inclui a capacidade de criar carrinhos de coleta híbridos 
com melhorias significativas na eficiência da coleta. O Order 
Streaming é liberado para atingir o potencial máximo, 
aumentando a utilização, reduzindo os tempos de ciclo dos 
pedidos e garantindo entregas no prazo, sem atualizações 
caras de remessas.

O Manhattan Active WM planeja e atribui tarefas aos 
usuários de uma maneira completamente nova, usando 
insights de machine learning no Gerenciamento de mão 
de obra para prever o tempo de cada tarefa. O Manhattan 
Active WM aprende a tomar decisões mais inteligentes 
ao aplicar condições atuais aos dados históricos, para que 
sejam feitas previsões mais precisas. O Manhattan Active 
WM avalia o desempenho de cada funcionário e o alinha 
às tarefas disponíveis com base na elegibilidade, funções, 
prioridade e outros fatores. Um cronograma holístico é 
criado e avaliado de forma consistente para ajustar as 
atribuições e minimizar a distância de percurso com veículo 
sem carga em cada tarefa por todo o armazém. Agora, as 
tarefas são intercaladas para gerar ainda mais eficiência. 
Coletas, reposições, inventário rotativo e movimentos de 
organização do estoque são executados conjuntamente 
e com perfeição, dentro dos limites de elegibilidade e 
restrições configuráveis dos funcionários e equipamentos. 
A construção inteligente e as atribuições otimizadas 
de tarefas geram uma redução significativa em viagens 
desperdiçadas no centro de distribuição.

Cubagem, o processo de embalar contêineres de saída, foi 
concebido com inteligência que vai além dos algoritmos 
simples utilizados na maioria dos sistemas de gerenciamento 
de armazém herdados. Agora, a cubagem é otimizada de 
maneira nativa para minimizar o número total de contêineres 
ou o volume total, a fim de diminuir os custos de envio.

O Manhattan Active WM também gerencia com perfeição 
o cross docking e o fluxo através de oportunidades de 
distribuição, no momento ou antes do recebimento. Ao 
combinar o estoque de entrada com os pedidos existentes, 
ele simplifica o movimento de mercadorias da carreta de 
entrada para a de saída, minimizando movimentações e 
tempo de processamento.

Uma nova era de gerenciamento de armazém dá à sua 
equipe o que ela precisa para: 

– Organizar o trabalho entre pessoas e máquinas, 
maximizando a utilização e aumentando a capacidade

– Executar os caminhos de coleta mais eficientes possíveis
– Reduzir drasticamente viagens desnecessárias em todas  

as tarefas
– Otimizar e priorizar continuamente o fluxo de trabalho, 

reduzindo os tempos de ciclo e os upgrades de remessas
– Combinar picking, independentemente do tipo ou do 

pedido, aumentando significativamente a eficiência
– Aprimorar o gerenciamento do estoque aumentando a 

precisão do atendimento de pedidos
– Simplificar o recebimento e o envio para agilizar o cross-

docking e os produtos de pedidos pendentes
–  Engajar a equipe do armazém com ferramentas digitais, 

tendo visibilidade do seu desempenho em tempo real
– Aumentar o volume e a velocidade da rotatividade de 

estoque aumentando o desempenho financeiro
– Ajustar os fluxos de trabalho, usando regras orientadas  

por dados 
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EXECUÇÃO UNIFICADA
O Manhattan Active WM foi totalmente reprojetado 
para eliminar as barreiras de execução dos sistemas de 
distribuição antigos. Desde a movimentação das carretas no 
pátio até o recebimento de mercadorias e sua remessa, o 
sistema organiza o trabalho de forma perfeita e simultânea 
entre pessoas e máquinas. Os recursos de gestão de mão 
de obra e gestão de armazém agora estão unificados em 
um único aplicativo para engajar a força de trabalho e 
garantir que operem da maneira mais eficiente possível. 
Essa unificação significa mais visibilidade e controle para 
os supervisores, além de comunicação em tempo real e 
feedback de desempenho incorporados diretamente nas 
ferramentas de operação usadas pelo funcionário.

Os longos treinamentos de dispositivos para usuários 
novos e temporários são coisa do passado, pois todas as 
transações no Manhattan Active WM possuem uma interface 
de usuário comum e intuitiva que emprega padrões 
de design e execução compatíveis com os telefones e 
aplicativos com os quais os usuários já estão familiarizados. 
As transações são executadas em fluxos de trabalho 
configuráveis, altamente intuitivos e interativos, com 
fluxos instintivos passo a passo, avisos fáceis de entender 
e a capacidade de exibir mensagens de treinamento 
configuráveis, fotos de itens e ações a serem executadas. 
Os usuários não precisam se lembrar ou decorar as etapas 
de cada tarefa, e todas as transações são configuráveis 
para fornecer flexibilidade na personalização. Agora, as 
transações podem definir substituições de fluxo de trabalho 
controladas por dados, como determinar se o estoque de 
maior valor deve passar por um grau de validação maior em 
comparação com bens de menor valor, permitindo o maior 
nível de personalização já atingido.

Tudo começa no pátio. As carretas, que chegam sem avisar 
ou as pré-agendadas, podem fazer o check-in na guarita. 
Os fluxos foram simplificados para agilizar o processo de 
check-in e direcionar os motoristas para um slot no pátio 
ou porta de doca para coleta ou descarga. As tarefas 
de manobrista de pátio ganham mais controle sobre o 
movimento de carretas, à medida que o sistema move de 
maneira inteligente e ágil as carretas certas para as docas de 
entrada para descarregar e recebimento e as carretas vazias 
para as docas de saída para carregar.

Os processos de entrada de recebimento, estocagem, 
classificação, disposição de número de placa (LPN) e 
gerenciamento geral de estoque podem ser adaptados 
para ambientes que desejam movimentar unidades, 
caixas cheias, pallets ou qualquer combinação deles. Seja 
acompanhando lotes, país de origem, data de fabricação, 
data de validade ou outros atributos-chave, o Manhattan 
Active WM dá todo suporte a você. Recebimento tradicional 
de estoque, distribuição de fluxo de movimentação menor 
ou até cross-docking para máxima eficiência – tudo isso 
tem suporte. Você também pode escolher quanto a mais 
ou a menos usar de cada um. Tudo foi construído tendo em 
mente o olhar da flexibilidade e da personalização. 
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O processo de saída também foi completamente repensado 
para promover uma eficiência sem precedentes no 
armazém. O picking não fica mais limitado pelo tipo de 
coleta, tipo de pedido ou pelos processos posteriores. 
Os pickings são organizados por prioridade e sequenciados 
com precisão para minimizar as viagens. Pedidos de varejo, 
de comércio eletrônico e de reabastecimento de lojas 
podem ser selecionados juntos, se desejado, e colocados 
em um novo carrinho de coleta que agora aceita LPNs 
completos, coletas para um LPN de saída e coletas para 
carregar simultaneamente. Agora, as coletas podem ser 
encadeadas para minimizar a distância e o tempo de 
viagem entre os locais. A classificação de saída direciona 
automaticamente (ou manualmente) o estoque para a área 
ideal de embalagem, usando as opções intuitivas e gráficas 
da estação de acondicionamento. Baseada em regras 
que podem ser configuradas, o armazenamento de saída 
direciona de forma inteligente os LPNs concluídos para 
o local correto de coleta ou envio, ou diretamente para 
uma área de consolidação na doca de saída, onde os itens 
podem ser carregados no caminhão certo.

Desenvolvida para lidar com desafios únicos que os 
varejistas enfrentam no mundo do comércio digital, a 
estação de acondicionamento do Manhattan Active WM faz 
o processamento de devoluções e os recursos de integração 
de encomendas aumentar a eficiência e melhorar o serviço. 

A interface da estação de acondicionamento dispõe de 
telas totalmente configuráveis, que permitem que o pessoal 
passe pelas tarefas usando grandes telas touchscreens 
fáceis de usar, que incluem imagens dos produtos e um 
resistente manuseio de exceções. Os recursos da estação 
de acondicionamento aumentam a eficiência e a precisão ao 
mesmo tempo que reduzem o tempo para os funcionários 
novos e temporários atingirem a produtividade ideal 
durante os períodos de pico. 

Embora o processamento de devoluções possa ser 
demorado, também existe uma grande oportunidade 
para retornar as mercadorias às condições ideais de venda 
no menor tempo possível. É por isso que a moderna 
interface de processamento de devoluções da Manhattan 
é compatível com fluxos de trabalho de iniciação múltipla e 
com a disposição rápida do estoque, a fim de promover sua 
recuperação mais ágil e a geração mais rápida de créditos 
para o cliente. 

A integração de pacotes é simples e conta com nossa 
estrutura robusta para conectividade de encomendas de 
terceiros. Assim, sua equipe pode avaliar, enviar e rastrear 
encomendas sem qualquer taxa ou manutenção de 
etiquetas pela transportadora. A integração de pequenos 
pacotes é compatível com as principais transportadoras, 
como UPS, FedEx e USPS, com transportadoras regionais e 
também com a maioria das transportadoras internacionais. 
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CONTROLE UNIFICADO
Para serem mais eficazes, os supervisores precisam 
ter acesso a dados em tempo real. Assim, podem agir 
baseando-se em informações disponíveis em uma única 
ferramenta, estejam no escritório ou no chão do armazém.  
O Controle de distribuição unificado oferece uma 
experiência visualmente agradável, que começa com um 
resumo do desempenho de toda a rede em todos os nós 
e hubs de distribuição do supply chain da organização. 
As principais métricas são exibidas para todo o supply 
chain ou para as instalações selecionadas. O nível inferior 
seguinte é um console no nível da instalação, que exibe uma 
visão geral do status de entrada com base nos dados ASN 
(Advanced Ship Notice) e o status de saída com base nos 
pedidos. O console também exibe os usuários conectados 
em todos os departamentos e o status de desempenho 
atual deles comparado com as metas. O desempenho 
de cada departamento fica disponível, e o usuário pode 
detalhar as principais métricas do equipamento, como 
utilização, desempenho e tempo de permanência. Quando 
apropriado, as notificações alertam os usuários para áreas 
de exceção, como pedidos de saída que podem estar em 
risco porque o tempo limite da transportadora está próximo.

Para investigar mais, um supervisor pode analisar com 
detalhes um departamento-chave que apresente um 
desempenho abaixo do esperado. Um simples toque 
no equipamento revela uma visão departamental com 
detalhes sobre o problema, podendo chegar até a tarefas 
subjacentes. Com outro toque rápido, reter, liberar ou 
reatribuir uma tarefa a um usuário diferente é muito fácil 
de realizar. Recursos semelhantes são fornecidos para 
estoque e pedidos. Além disso, um supervisor pode precisar 
consultar cronogramas dos funcionários ou registrar uma 
observação ou interação com um membro da equipe, o que 
é feito facilmente no Controle de distribuição unificado. 
Caso um supervisor precise encontrar um funcionário em 
particular, um mapa digital do armazém fornece não apenas 
visibilidade de onde estão todos os recursos, mas também 
a capacidade de interagir diretamente, através do mapa, 
com elementos como pessoas, equipamentos e tarefas. 
O Controle de distribuição unificado é um comando e 
controle completo da rede de distribuição, desde os níveis 
mais altos até os menores.
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AUTOMAÇÃO UNIFICADA
Historicamente, os sistemas de controle do armazém – 
gerenciados por um sistema de execução de armazém 
(WES) – focavam somente na supervisão da automação 
avançada, ao passo que um sistema de gerenciamento 
de armazém (WMS) tratava o restante das atividades do 
centro de distribuição, inclusive o estoque e as alocações 
de mão de obra. Como já era esperado, essa separação 
causou problemas na eficiência operacional. Mas, e se não 
precisar mais ser assim? E se houver um WMS com um WES 
incorporado, independente de fornecedor, que coordene 
a automação e a força de trabalho para obter o melhor de 
ambos? Isso revolucionaria completamente o modo como os 
pedidos são gerenciados e como o trabalho é liberado para 
o pessoal do chão do armazém. A Manhattan transformou a 
hipótese em realidade. 

O Manhattan Active WM é facilmente integrado a 
equipamentos avançados de manuseio de materiais, como 
os de classificação, paredes de armazenagem (put walls) e 
sistemas automatizados de armazenamento e recuperação. 
Ele também se comunica com as mais recentes soluções 
robóticas do mercado. O Manhattan Automation 
Network facilita ainda mais a tecnologia de fornecedores 
de automação, simplificando a colaboração entre a 
Manhattan Associates e os principais parceiros. Ao criar 
uma integração básica e testá-la de maneira colaborativa, 
os clientes podem ter certeza de que a tecnologia que 
inclui a designação “certificada” no Manhattan Automation 
Network comporta o peso do suporte de ambas as partes 
e permite uma rápida adoção.
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RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE ARMAZENAGEM POR SETOR
Os recursos específicos foram projetados para aumentar a velocidade com que os produtos são manuseados, o serviço ao 
cliente e a eficiência em operações de distribuição exclusivas.

DIRETO PARA O CONSUMIDOR
PROCESSAMENTO DE PEDIDOS DE GRANDE VOLUME
PROCESSAMENTO DE PEDIDOS ÚNICOS E PEQUENOS
MÚLTIPLOS MÉTODOS DE COLETA  
(POR CLUSTER E POR ZONA)
SUPORTE À CONTAGEM ELEVADA DE SKUS
– Escalabilidade
– Organização de estoque/posicionamento de itens
GERAÇÃO DE DOCUMENTOS AGRUPADOS (FATURA)
MANUSEIO DE MATERIAIS CONFIGURÁVEL
INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO  
DE MATERIAIS (MHE)
ATRIBUIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DINÂMICA  
E REABASTECIMENTO DE LOCALIZAÇÃO
PROCESSAMENTO DA DISPOSIÇÃO DAS DEVOLUÇÕES
MIX DE PRODUTOS (KIT PRESENTE)
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CUBAGEM, PESAGEM  
E DIMENSIONAMENTO POR CUBISCAN
ENVIO DE PEQUENOS PACOTES

VESTUÁRIO E CALÇADOS
CARACTERÍSTICAS DE SKU DE VESTUÁRIO
– Acompanhamento por estilo, cor, tamanho e largura
– Suporte para versão e qualidade
– 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 cubagem, pesagem e 

dimensionamento por CubiScan
INTEGRAÇÃO DE MHE CONFIGURÁVEL
ALOCAÇÃO DE SAÍDA AVANÇADA E ESTRATÉGIAS  
DE COLETA E DE REABASTECIMENTO
ENVIO DE PEQUENOS PACOTES

DISTRIBUIÇÃO DE SUPERMERCADOS
RASTREABILIDADE
– Gestão de lotes
– Recall de estoque
– Acompanhamento de eventos
– Rotatividade de datas
– Fluxo rápido para 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) coleta de 
alimentos e funcionalidade de carga

– Pallet multinível e/ou criação de atribuição de trabalho
– Coleta usando etiqueta, radiofrequência (RF) e voz
– Sequência de carga por parada/rota
MULTI-TEMPERATURA
– Regras de localização, alocação e coleta por zona 

(armazenamento a seco, refrigerador e freezer)
– Priorização de tarefas por zona
CONTROLE DE ESTOQUE
– Visibilidade em tempo real do status, envelhecimento e 

lotes dos produtos
– Inventário rotativo avançado

VAREJO
CROSS-DOCKING
FLUXO DIRETO
ZONAS DE CARGA E DESCARGA
CONFORMIDADE DE FORNECEDOR
LEVAR À LOJA
GESTÃO DE DYE-LOTS
PROCESSAMENTO NO CHÃO DO ARMAZÉM
SUPORTE PARA ARARAS DE ROUPAS
CONSTRUÇÃO DE CARGA
CARGA DIRECIONADA POR PARADA
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SAÚDE
RASTREABILIDADE
– Gestão de lotes
– Acompanhamento de eventos
– Rotatividade de datas
– Envelhecimento do produto, incluindo FEFO, FIFO e LIFO
FUNCIONALIDADE DE COLETA E CARREGAMENTO  
DE ITENS DE SAÚDE
– Pallet ou caixa multinível e criação de atribuição de trabalho
– Coleta de rótulos em uso, RF e/ou voz
– Sequência de carga por parada e rota
MULTI-TEMPERATURA
– 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, envelhecimento e 

lotes dos produtos
– Inventário rotativo avançado

ELETRÔNICOS DE ALTA TECNOLOGIA
GESTÃO AVANÇADA DE LOTES
GESTÃO DOS ATRIBUTOS DE SKU
– Número de revisão
– País de origem
ACONDICIONAMENTO AVANÇADO
INTEGRAÇÃO VOZ/MHE CONFIGURÁVEL
ESTRATÉGIAS AVANÇADAS DE ALOCAÇÃO/COLETA/
REABASTECIMENTO DE SAÍDA
SEGREGAÇÃO/PROPRIEDADE DE ESTOQUE  
(ESTOQUE DE PROPRIEDADE DO FORNECEDOR)
ENVIO DE PEQUENOS PACOTES

OPERADORES LOGÍSTICOS TERCEIRIZADOS (3PL)
SUPORTE ARQUITETÔNICO
– Vários armazéns em uma única instância de banco 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 que seja específico 

da empresa ou que permita uma mistura de estoques  
entre empresas dentro de um único local, zona etc. para 
otimizar o espaço

OTIMIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA ENTRE EMPRESAS
– Processamento de vários clientes com diferentes regras 

operacionais dentro de uma única instalação, sem 
prejudicar a mão de obra

GESTÃO DE FATURAMENTO PARA O CLIENTE
COBRANÇA E REQUISITOS PARA FATURAMENTO
VISIBILIDADE ENTRE ARMAZÉNS E CLIENTES  
PARA PEDIDOS E ESTOQUE
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LABOR 
MANAGEMENT
A escassez de mão de obra, a ascensão dos nativos 
digitais, a economia dos gigs e o impacto drástico de uma 
pandemia global destacam a necessidade fundamental 
de abordagens de gestão do trabalho para evoluir em 
alinhamento com a nova geração de funcionários. A medição 
do sucesso deve se expandir além dos padrões comuns 
para avaliar a produtividade e entender como podemos 
motivar e engajar os funcionários pelo aspecto humano. 
Na Manhattan Associates, acreditamos que, depois de 
entendermos o que impulsiona o desejo, a aspiração e o 
comportamento humanos, podemos desenvolver técnicas e 
ferramentas intuitivas para criar uma experiência de trabalho 
mais individual e gratificante. Estamos usando gamificação 
baseada em dados, comunicação digital em tempo real, 
programas de reconhecimento e recompensas automáticos e 
muito mais para que possamos ir além da gestão do trabalho 
e obter um engajamento verdadeiro dos funcionários. 
A capacitação de funcionários resulta em um cenário 
vantajoso tanto para empregadores quanto para funcionários.

ENGAJAMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS
A Teoria da Autodeterminaçãoafirma que os seres humanos 
são movidos por três necessidades fundamentais: autonomia, 
domínio e conectividade. Todos nós queremos a liberdade 
de sermos donos do nosso destino e determinarmos o 
caminho do nosso sucesso. Queremos ser bons em alguma 
coisa e desfrutar da satisfação de um trabalho bem feito. 
E queremos fazer isso juntos, com outras pessoas que possam 
compartilhar nossas vitórias e derrotas. Precisamos de um 
propósito para nossa vida profissional.

As tecnologias de engajamento dos funcionários no 
Manhattan Active® Labor Management priorizam e otimizam 
métricas, como reconhecimento, feedback, felicidade, 
crescimento pessoal, satisfação, bem-estar, representatividade, 
relacionamento com gerentes, relacionamento com colegas 
de trabalho e alinhamento com a empresa. O cultivo dessas 
características vai além de simplesmente analisar dados brutos 
de desempenho e encontrar os funcionários menos eficientes. 
É necessário esquecer o que achamos que sabemos e acionar 
uma nova abordagem para um problema antigo.

Uma força de trabalho totalmente engajada é mais 
motivada, produtiva e satisfeita. Portanto, fomos além da 
orientação e treinamento tradicionais para unificar as tarefas 
diárias dos funcionários com reconhecimento dinâmico 
de desempenho, desafios, feedback e recompensas em 
um único aplicativo que proporciona níveis mais altos de 
motivação e satisfação do que nunca.

EXPERIÊNCIAS UNIFICADAS
Agora, todos os recursos de gestão do trabalho estão 
integrados às experiências de mobilidade que unificam 
com perfeição o fluxo de trabalho diário das tarefas – 
como coleta, embalagem e organização do estoque – 
com técnicas de gamificação incorporadas para ajudar 
os funcionários a obterem novos níveis pessoais de 
desempenho. Desafios de desempenho, produtividade, 
atrasos e utilização podem ser combinados com “medalhas” 
por atingirem marcos ou pontos que podem ser resgatados, 
por exemplo, em uma loja virtual personalizada. O resultado 
desta experiência unificada é o primeiro aplicativo de 
engajamento criado para os trabalhadores de supply chain.

O Manhattan Active Labor Management ajuda os líderes 
das equipes a fornecerem feedback valioso aos funcionários 
de maneira mais oportuna e automatizada. Semelhante aos 
dados de desempenho em tempo real que experimentamos 
ao usar aplicativos de condicionamento físico, essa nova 
tecnologia de engajamento dos funcionários preenche um 
vazio importante na necessidade de feedback imediato 
e constante para os funcionários em um ambiente de 
operação amplo e complexo. Nossas capacidades são 
o primeiro passo para promover melhorias reais em 
motivação, satisfação, retenção e produtividade.

TRABALHO MOTIVANTE E  
RECOMPENSADOR
O Manhattan Active Labor Management ajuda a criar 
um senso de realização e empoderamento, para que 
os funcionários possam se automotivar e melhorar seu 
desempenho. Além de economizar o tempo dos supervisores 
na orientação dos funcionários menos produtivos, isso 
também promove uma cultura melhor e equipes mais fortes. 
À medida que o desempenho aumenta, o mesmo acontece 
com a satisfação e a retenção do funcionário.

O Manhattan Active Labor Management ainda mede o 
desempenho, mas agora o faz com dispositivos móveis, 
inspirados em experiências criadas para consumidores. 
Ele foi projetado para incentivar, orientar e motivar funcionários, 
usando a teoria comportamental e técnicas de gamificação, 
que aumentam significativamente a produtividade, a eficiência 
e a satisfação de indivíduos e equipes.

Além disso, o Manhattan Active Labor Management e o 
Manhattan Active Warehouse Management agora são 
recursos em um único aplicativo de supply chain. O uso 
de machine learning para aumentar o conhecimento dos 
padrões de trabalho com agendamento e estimativa 
inteligentes de tarefas garante que o sistema reotimize 
continuamente as prioridades em constante mudança 
e a variedade de pedidos no centro de distribuição. 
O Manhattan Active Labor Management antes era um 
aplicativo interessante para impulsionar o desempenho. 
Agora, ele se tornou um componente essencial de qualquer 
centro de distribuição moderno.
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Recursos e Funções
– Medição de desempenho de funcionários em 

relação aos padrões projetados de trabalho
– Desafios, conquistas, pontos e recompensas 

gamificados
– Representação digital dupla de mapas em 

tempo real das tarefas e localização dos 
funcionários

– Comando móvel e controle empresarial 
colocam o supervisor no chão do centro  
de distribuição

– Pagamentos de incentivo calculados 
integrados ao sistema de folha de pagamento

– Dados de desempenho de trabalho em tempo 
real por departamento e função, com alertas 
de impacto
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SLOTTING  
OPTIMIZATION
Nos armazéns, assim como no mercado imobiliário, a 
localização faz toda a diferença. Ela afeta diretamente a 
produtividade, a segurança do funcionário e a exatidão do 
pedido. Você deseja itens de rápida movimentação situados 
nos locais mais acessíveis, itens pesados posicionados de 
forma a minimizar danos e a capacidade de armazenamento 
total otimizada. 

Os desafios relacionados a pedidos menores, proliferação 
de SKU, demanda volátil e tempos menores de ciclo dos 
pedidos exigem otimização ininterrupta do espaço do 
armazém. À medida que as operações de distribuição são 
adaptadas às exigências geradas pelo comércio digital, 
a otimização da organização de estoque se torna cada 
vez mais crítica para controlar os gastos e atender às 
expectativas do cliente.

UMA ABORDAGEM IDEAL  
PARA A OTIMIZAÇÃO
O Manhattan Active® Slotting Optimization determina 
automaticamente os melhores locais para organizar o 
estoque, a fim de aumentar a eficiência da força de trabalho, 
reduzir os ciclos do atendimento de pedidos e maximizar 
a produtividade. Também melhora o serviço ao cliente, 
agrupando estrategicamente os itens para o atendimento 
e atualizando as recomendações de posicionamento com 
base nas tendências e demandas de novos produtos. 

A solução de otimização da organização do estoque 
da Manhattan faz com que alavancar a inteligência de 
aprendizado integrada – que calcula continuamente a 
organização de estoque ideal – seja intuitiva e fácil. Nossa 
tecnologia 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. E foi projetada com recursos para lidar inclusive com 
os ambientes de armazéns mais complexos.

O Manhattan Active Slotting Optimization é a primeira e 
única integração perfeita de movimentos de organização de 
estoque e coleta projetados como parte do gerenciamento 
geral do centro de distribuição. Como um aplicativo 
único – nativamente unificado com gerenciamento de 
armazém e gestão de mão de obra – nossa nova otimização 
de organização do estoque não requer integração ou 
modificações para garantir que as decisões sejam executadas 
da maneira mais oportuna e econômica. Isso significa 
estratégias de execução de organização do estoque 
pré-propagadas que otimizam a configuração e fornecem 
flexibilidade sem precedentes, podendo ser executadas 
manualmente, sob demanda ou facilmente agendadas com 
antecedência, e sem a intervenção de um usuário.

Por fazer parte do mesmo aplicativo que o Manhattan 
Active Warehouse Management, a nova solução usa a 
mesma experiência intuitiva de usuário móvel integrada  
em toda a empresa.

Recursos e Funções
– Defina e mude os locais de coleta com base na demanda 

por produtos, mudanças nas expectativas dos clientes e 
limitações operacionais

– Agrupe os itens para atendimento rápido e atualize o 
posicionamento com base nas tendências de vendas e 
variações de produtos

– Utilize as características e velocidade de venda do produto 
para calcular um valor relativo para cada substituição em 
potencial

– Agregue valores de todos os produtos e compare milhões 
de combinações de movimentações com as estratégias 
configuradas pelo usuário

– Configure várias estratégias de execução para garantir 
configurações ideais com base em padrões de picking em 
tempo real no armazém

O ESTOQUE CERTO, NO LUGAR 
CERTO E NA HORA CERTA
O Manhattan Active Slotting Optimization expande o fluxo 
de trabalho de organização de estoque para um novo 
nível de eficiência, mesmo nas instalações maiores e mais 
complexas. Os resultados são a redução dos ressuprimentos 
dos endereços de picking e o aumento do volume de 
produção, graças à otimização e execução dinâmica das 
trocas de endereços de picking para todos os itens no 
centro de distribuição.
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