


As experiências que seus consumidores querem ter são tão 
variadas quanto suas personalidades. Uma cliente pode ter 
a ideia de que um encontro próximo com sua marca seja 
uma ótima experiência. E ela o recompensa com repetidos 
negócios, já que sua equipe consegue prever o que ela 
quer e recomendar itens significativos, baseado no que ela 
comprou anteriormente. 

Já outro cliente pode estar buscando por conveniência e 
voltar a fazer negócio com você inúmeras vezes porque 
você facilitou sua vida atribulada. Servi-lo requer uma 
abordagem totalmente interligada entre a loja física, online 
e aplicativo, com um espectro de opções de atendimento 
que vão desde a coleta até a entrega em domicílio no 
mesmo dia. E não vamos esquecer do cliente que deseja 
entrar e sair da loja rapidamente e não hesitará em ir 
embora se houver uma longa fila na hora do pagamento.

O Manhattan Active® Omni é uma solução de commerce 
unificada pioneira e inovadora, projetada e desenvolvida 
para oferecer uma experiência omnichannel e lucrativa.

Nascido na nuvem, Manhattan Active® Omni é um 
conjunto de soluções de gerenciamento de pedidos, 
estoque, atendimento, engajamento do cliente e ponto de 
venda, sempre atual e totalmente extensível.

Com essa tecnologia, nós derrubamos as fronteiras entre 
os canais. Agora, os recursos são universais, disponíveis 
para qualquer membro da equipe, em qualquer local, 
a qualquer momento - por meio de uma única solução. 
Precisa acompanhar em tempo real o desempenho de 
uma de suas lojas a partir de um dispositivo iOS? Você 
pode. Deseja escolher um aplicativo do Twitter para 
seus representantes do contact center monitorarem 
oportunidades de envolvimento na área de trabalho do 
Windows? Você pode.

Quer desenvolver um dispositivo Android para realizar a 
coleta de vendas cruzadas e realizar uma troca em uma 
mesma transação? Você também pode.

O Manhattan Active Omni fornece à sua equipe 
o comando de todos os aspectos das operações 
omnichannel – na matriz, no contact center ou na loja.

Todos têm a mesma visão holística dos consumidores, 
seu histórico e suas transações – independentemente 
do canal – com recursos de gerenciamento de casos, 
monitoramento de redes sociais e comunicação. 
As ferramentas de precisão para visibilidade e 
disponibilidade de inventário em toda a empresa 
permitem o atendimento omnichannel e mantêm todos 
os clientes satisfeitos e os traz de volta para realizar 
novas compras. Recursos nas lojas, como ponto de 
venda de última geração, gerenciamento de clientes e 
atendimento e inventário de lojas em RFID melhoram a 
eficiência e a precisão, além de capacitar sua equipe para 
oferecer experiências memoráveis   aos clientes.

Como todas as soluções Manhattan Active Omni são 
nativas da nuvem, você obtém os recursos mais recentes 
assim que eles ficam disponíveis - com dimensionamento 
automatizado para demandas de pico - permitindo que 
você continue inovando enquanto seus concorrentes 
estão bloqueando seus sistemas para a temporada de 
férias.

MANHATTAN ACTIVE® OMNI

SEU COMMERCE, 
UNIFICADO.
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“ O sucesso da Manhattan com 
grandes e inovadores varejistas 
omnichannel, em várias regiões 
do mundo, foi fundamental em 
nosso processo de seleção. 
Sua solução de gerenciamento 
de pedidos se tornará o 
coração de nossa operação 
omnichannel e conduzirá 
conversões em todos os pontos 
de commerce, melhorando o 
valor vitalício do cliente”. 
– LACOSTE
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NÃO FIQUE PRESO A TECNOLOGIAS LEGADAS.

Venda, entregue e engaje 
em qualquer lugar.

UMA EXPERIÊNCIA 
OMNICHANNEL LUCRATIVA
O varejo mudou. Do B2B ao B2C ou B2B2C, os comerciantes 
estão se esforçando para se adaptar a uma realidade em 
que quase todos os pedidos são influenciados digitalmente. 
A entrega deve ser personalizada na forma e tempo que 
seus clientes desejarem. Quer eles precisem hoje ou amanhã 
ou estejam dispostos a esperar mais para diminuir o impacto 
no meio ambiente, suas estratégias de atendimento, 
vendas e suporte devem ser consistentes. Os dispositivos 
móveis não são mais apenas um canal, mas a plataforma 
de envolvimento dominante entre todos os canais. A 
capacidade de manter a promessa omnichannel, de forma 
lucrativa, é cada vez mais fundamental para os líderes de 
varejo.

A maioria das soluções disponíveis são projetos 
provenientes do século passado - bem antes da nuvem 
ser concebida - e elaboradas quando o transporte entre 
quatro ou cinco centros de distribuição era considerado 
complexo. Elas são difíceis de serem utilizadas, usam 
estruturas de dados monolíticas e requerem amplo suporte 
manual para implantar configurações e atualizações para 
aumentar a escalabilidade. As interfaces não respondem 
de forma satisfatória e são inconsistentes. As soluções 
Manhattan Active Omni são diferentes. Nativas da nuvem 
e projetadas inteiramente com microsserviços, elas são 
elaboradas com tudo que há de mais recente em design 
e processos, e entregues em uma única plataforma de 
aplicativo. Poderoso, moderno e escalável, o Manhattan 

Active Omni foi projetado para atender às demandas dos 
varejistas omnichannel que recebem pedidos de centenas 
ou mesmo milhares de lojas, marketplaces, fornecedores 
drop-ship, armazéns e muito mais.

Na Manhattan, nos esforçamos para criar soluções 
que possam se tornar um núcleo de inovação em sua 
organização. Por que você deveria congelar seus sistemas 
durante cinco meses no ano? Por que você deveria gastar 
centenas de ciclos testando e testando novamente 
o desempenho do sistema para atender ao pico de 
demanda? Por que você deve treinar sua equipe em várias 
interfaces apenas para recuperar as mesmas informações 
de diferentes canais da jornada de compra? Com o 
Manhattan Active Omni, você não precisa fazer nada 
disso.

O Manhattan Active Omni é totalmente adequado para 
múltiplos canais, porque foi desenvolvido especificamente 
para um mundo omnichannel. 

ENTREGUE QUALQUER 
EXPERIÊNCIA IMAGINÁVEL
Desde um cliente que acessa a internet eventualmente 
até o nativo digital que acessa facilmente a internet via 
browsers e aplicativos, ou o consumidor de lojas físicas, 
a solução Manhattan Active Omni permite que seus 
consumidores realizem suas experiências. 

O Manhattan Active Omni é a plataforma unificada de commerce mais 
avançada tecnologicamente já oferecida à indústria do varejo. Como nossos 
consumidores priorizam experiência, preço e velocidade, não podemos nos 
prender a tecnologias desenvolvidas antes de muitos deles terem nascido.
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THE “OMNI” 
EM OMNICHANNEL

Atender às expectativas dos clientes exige uma 
abordagem unificada em todos os canais, desde o 
recebimento do pedido até a aceitação de devoluções. 
Os clientes não precisam alterar seu comportamento de 
compra para corresponder aos recursos de um varejista. E 
eles não têm paciência para os varejistas que os forçam a 
fazê-lo.

Com o sistema de gerenciamento de pedidos, ou Order 
Management System (OMS) da Manhattan, os varejistas 
têm comando e controle completos das transações dos 
clientes, visibilidade e disponibilidade de inventário e 
orquestração de pedidos em toda a empresa - tudo 
em tempo real. Nossa tecnologia usa o aprendizado de 
máquina para considerar todas as opções de atendimento 
e, ao mesmo tempo, avaliar o desempenho do produto, 

A mais avançada 
solução de otimização 
e organização de 
pedidos já criada

implicações geográficas, custos financeiros, custos 
operacionais e satisfação do cliente para escolher a 
opção mais rentável para atender às expectativas dos 
consumidores.

O OMS da Manhattan é notavelmente mais avançado 
do que muitas plataformas de pedidos legadas. Essas 
tecnologias se tornaram obsoletas, exigindo amplo suporte 
manual para implantar configurações e atualizações. Como 
a maioria foi projetada quando a nuvem era apenas vapor 
de água, as interfaces não respondem e são inconsistentes.

O Manhattan Order Management fornece as ferramentas 
que os varejistas precisam para criar uma organização ágil, 
poderosa e totalmente otimizada, adaptada à realidade 
atual das compras. 
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COMPONENTES 
DA SOLUÇÃO

Recursos + Funções

ORQUESTRAÇÃO
– Atenda a pedidos de qualquer canal com uma única fonte de 

verdade e visão de 360   graus das compras dos clientes
– Reduza a complexidade e de custos com uma arquitetura única
– Adicione, altere ou exclua pedidos já em rota
– Acompanhe milestones específicos para levantar e resolver 

problemas proativamente
– Audite todas as modificações durante o processo do ciclo de 

vida do pedido
– Realize implantações globais de várias marcas, países e moedas 
– Gerencie o ciclo de vida do pagamento de cada pedido, em 

todos os canais
– Otimize o atendimento de pedidos para entrega direta ao 

consumidor, reabastecimento do varejo e atacado e muito mais, 
com orquestração e priorização baseadas em configurações

– Ofereça suporte a qualquer tipo de atendimento, como ship to 
home, pickup instore, ship to store, ship from store e entrega 
no mesmo dia em um único pedido

– Possibilite devoluções por meio de qualquer canal com 
reembolsos automatizados

– Pela tecnologia omnicart, garanta que os pedidos possam 
ser facilmente adicionados, excluídos e modificados, 
independentemente do canal

INTEROPERABILIDADE
– Aproveite as soluções legadas para maximizar os investimentos 

existentes com uma única visão do pedido ao cliente
– Possibilite a inserção de recursos como consulta ao histórico 

do cliente, arquivamento de vendas, devoluções e trocas com 
serviços REST

– Pré-integre cálculos de impostos com aplicativos de terceiros
– Pré-integre o processamento de pagamentos com gateways de 

terceiros
– Pre-integrate tax calculations with third-party tax applications
– Pre-integrate payment processing with third-party gateways

GERENCIAMENTO 
DE PEDIDOS
O Manhattan Active Omni oferece a capacidade de gerenciar 
todo o ciclo de vida das transações de inbound e outbound 
dos clientes, independentemente do canal - call center, 
e-commerce, marketplaces, centros de distribuição, lojas, 
drop shippers, revendedores e muito mais. Os varejistas 
confiam no OMS da Manhattan para iniciar e gerenciar o ciclo 
de vida completo de ponta a ponta de um pedido - desde a 
verificação inicial de fraudes até a liquidação de pagamentos 
e o lançamento das vendas, até a retirada na loja ou entrega. 
Com o Manhattan Order Management, todo sistema que 
cria, interage, lê ou reage às transações de seus clientes é 
interconectado. Ele fornece uma fonte única de verdade para 
tudo que estiver relacionado a pedidos de clientes e organiza 
cada etapa da jornada do comprador. Sistemas de comércio 
digital, clientes, agentes de call center, líderes de atendimento 
e associados de lojas conseguem ter uma visão em tempo 
real das transações e do inventário global. Ao alavancar um 
sistema de pedidos de clientes em todos os canais, marcas e 
regiões, os comerciantes podem melhorar muito os recursos 
omnichannel e a experiência do cliente.

“ Para realizarmos nossa estratégia omni, 
nossos recursos de entrega de produtos 
são cruciais. O OMS da Manhattan está nos 
ajudando com uma visibilidade aprimorada 
de nosso inventário de produtos, para que 
possamos entregá-los com mais eficiência e 
eficácia aos nossos clientes”.

– PETSMART
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INVENTÁRIO E 
DISPONIBILIDADE 
DE PRODUTOS

Um varejista pode querer expor apenas o estoque em centros 
de distribuição (CDs) e lojas localizadas na França a seus 
clientes franceses, mas CDs tanto no Canadá quanto nos 
Estados Unidos para clientes norte-americanos. Uma empresa 
pode optar por expor uma visão do estoque a seus próprios 
canais de venda e uma visão diferente a seus marketplaces. 
Essas visualizações personalizadas do inventário fornecem 
consistência na definição de expectativas ao longo da jornada 
de compras.

Para que os varejistas omnichannel refinem sua distribuição 
unificada, expor o estoque correto ao cliente não é o 
suficiente. A capacidade de cumprir as demandas do cliente 
e maximizar as margens requer otimização inteligente para 
garantir que as reduções de valores e a falta de produtos 
sejam minimizadas, e a equipe de funcionários da loja e a 
capacidade de atendimento sejam maximizadas, cumprindo 
as promessas de entrega aos clientes.

 

O primeiro passo para enfrentar o desafio do atendimento 
de pedidos é verificar a disponibilidade completa do produto 
na rede global. Você certamente não pode vender o que 
não consegue ver. Ao mesmo tempo, você também não 
deve sempre vender o que consegue ver. A visualização do 
inventário deve ser dinâmica, ajustada não apenas ao que 
se deseja, mas também ao local em que está localizado, 
quem o procura, quando é necessário utilizá-lo e para que é 
necessário.

Se seu cliente estiver interessado em serviços de valor 
agregado, como pacote para presente ou entrega no dia 
seguinte, isso pode afetar a disponibilidade. A loja mais 
próxima pode ter o item, mas não oferecer os serviços 
solicitados, assim esse inventário não pode ser visualizado 
pelo cliente. A consideração de restrições ao exibir a 
disponibilidade do inventário permite que os varejistas 
forneçam uma imagem dinâmica e confiável do inventário 
para qualquer tipo de segmentação, incluindo regiões 
geográficas, lojas ou até clientes específicos.
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O MANHATTAN ENTERPRISE INVENTORY fornece 
uma visualização poderosa e em tempo real do inventário 
permanente em todos os locais de atendimento da 
empresa, incluindo inventário em trânsito, sob pedido e de 
propriedade de terceiros. Ao agregar dados do inventário 
global em toda sua rede de atendimento, os varejistas 
podem maximizar as oportunidades de conversão em todos 
os canais de venda. A chave é saber onde cada item está na 
sua rede, o tempo todo. 

Recursos + Funções
– Obtenha uma visão em tempo real de todo o estoque 

disponível, em trânsito e sob pedido no CD, lojas e 
fornecedores

– Gerencie seu inventário com tipos e disposições de 
suprimentos configuráveis, como com defeito, danificados 
ou com caixas abertas

– Segmente o estoque da loja em sala de estoque, piso da 
loja e mais

– Use um processo padrão para publicar eventos de 
inventário e sincronizar posições de inventário entre a rede 
e aplicativos externos em tempo real

– Virtualize a divisão do inventário disponível em vários canais, 
mantendo um único pool no DC

– Gerencie o inventário sob pedido e em trânsito por canal 
ou uso pretendido, mantendo um pedido único de compra 
consolidado entre os canais

O MANHATTAN AVAILABLE TO COMMERCE é um 
mecanismo avançado de restrição que complementa 
o Manhattan Enterprise Inventory e permite que os 
varejistas definam e reconfigurem rapidamente visões ou 
cenários para combinar o cliente certo com as unidades 
certas de estoque. Essa visão dinâmica pode considerar 
simultaneamente fatores como geografia, merchandising, 
logística, finanças, operações da loja e outras características 
definidas pelo usuário para transformar a visibilidade do 
estoque em disponibilidade real, em tempo real. 

Recursos + Funções
– Estabeleça regras sobre a disponibilidade de estoque com 

base no canal de vendas, marca de varejo, método de 
entrega, sazonalidade, capacidade da loja, acessibilidade ao 
inventário, disposição do inventário, regras de apresentação 
do estoque, níveis de segurança de estoque, etc.

– Gerencie a disponibilidade por meio de restrições 
operacionais, como falhas no atendimento e workload da 
loja

– Visualize o inventário global e por localização externamente 
por meio de APIs baseados em REST

– Forneça disponibilidade de pesquisa de inventário em 
tempo real a partir de qualquer canal

– Possibilite substituições de itens condicionais e automáticas 
com base em regras configuradas

– Proteja os níveis de estoque das lojas físicas para satisfazer 
os clientes

– Reserve e forneça datas de envio e entrega de pedidos em 
qualquer canal
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INTERACTIVE 
INVENTORY
A tecnologia de cache in-memory do Interactive Inventory 
oferece promessas precisas e em tempo real de datas de 
atendimento por estratégia de atendimento diretamente 
na página de detalhes do produto. Os clientes não irão 
mais esperar até a finalização da compra para determinar se 
um item vai atrasar um pedido ou não estará disponível na 
loja para retirada. Os varejistas não estarão mais limitados 
a janelas de entrega padrão por causa de incógnitas. O 
Interactive Inventory gera datas de entrega precisas para 
todos os níveis de serviços de atendimento na página de 
detalhes do produto, ao visualizar o carrinho e durante o 
processo de checkout.

Projetado para ser uma parte integrante do sistema de 
gestão de pedidos, o Interactive Inventory oferece uma 
promessa de precisão hiper-rápida durante toda a jornada 
do comprador para aumentar a fidelidade à marca, 
impulsionar as taxas de conversão e reduzir o abandono do 
carrinho.

Recursos + funções
– Exibição de datas precisas de entrega e retirada em todas 

as opções de atendimento na página de detalhes do 
produto para qualquer canal de vendas

– Promessas com base no local de atendimento mais lucrativo 
e considerando milhares de locais

– Utilização do armazenamento em cache de dados 
in-memory para garantir tempos de resposta em 
milissegundos para as milhões de solicitações recebidas a 
cada hora

– Redução de cenários superpromissores e subpromissores, 
aproveitando a imagem mais precisa do estoque disponível 
em tempo real

ATENDIMENTO 
ADAPTÁVEL À REDE
O processo de planejamento de inventário e atendimento 
de pedidos permaneceu basicamente o mesmo por quase 
um século. O conhecimento e a percepção de profissionais 
habilidosos em atendimento de pedidos elevaram a ciência 
a quase uma arte, aperfeiçoada por anos de experiências 
consistentes. Quer dizer, até recentemente. Nos últimos 
cinco anos, a demanda do consumidor por entregas rápidas 
e gratuitas, a transformação de redes de lojas como centros 
de atendimento e as pressões subsequentes tornaram 
grande parte desse conhecimento obsoleto.

Os varejistas estão respondendo com iniciativas 
omnichannel e estratégias de distribuição unificada que 
expõem o inventário certo aos clientes certos. Mas, para 
aumentar as margens de lucro, é preciso fazer mais. 
Minimizar a redução de preços e a falta de estoque e 
maximizar o uso do retorno do inventário - equilibrando com 
o desempenho histórico da loja, o tráfego atual e a carga de 
recursos - requer cálculos em tempo real além do que um 
ser humano pode fazer sozinho.

O Manhattan Adaptive Network Fulfillment utiliza a 
otimização inteligente em tempo real para avaliar um 
grande número de parâmetros de atendimento, transporte, 
lojas e clientes para aumentar a lucratividade de pedidos 
influenciados digitalmente, com impacto mínimo nas 
experiências de compra e na mão de obra da loja.
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A peça final do quebra-cabeça do inventário para varejistas 
omnichannel, o Manhattan Adaptive Network Fulfillment 
adiciona fornecimento otimizado à visibilidade global do 
inventário e visualizações dinâmicas de disponibilidade para 
tornar as vendas ainda mais lucrativas.

Como as lojas estão se tornando um dos componentes 
mais críticos em uma rede omnichannel, a complexidade de 
usá-las para atendimento de pedidos, em vez de um centro 
de distribuição (CD), deve ser analisada. As lojas exigem 
avaliação de considerações adicionais, como desempenho 
histórico das atividades de atendimento, contratação de 
pessoal, tráfego na loja e níveis de estoque.

A otimização do uso da loja para atendimento de pedidos 
cria a oportunidade de oferecer prazos de entrega mais 
curtos, graças à proximidade com os clientes e à utilização 
ideal do estoque para garantir lucratividade e compromisso 
com os clientes. Os comerciantes podem expandir a 
capacidade de atendimento durante promoções e outros 
períodos de pico, bem como aumentar as margens de lucro, 
alavancando  estoques locais e reduzidos com a utilização 
de outras locações, com níveis mais altos de suprimentos. 
Eles também podem aumentar a satisfação do cliente e 
salvar uma venda potencialmente perdida, quando um 
produto indisponível em um CD pode ser adquirido em uma 
loja próxima.

 

Recursos + Funções

OTIMIZAÇÃO
– Defina estratégias de otimização com base nos níveis de 

serviço, frete grátis, itens e classificações de clientes
– Avalie várias considerações de atendimento de forma 

holística
– Converta cada consideração em um custo de atendimento, 

incluindo remessa/manuseio, capacidade, taxa de rejeição, 
níveis de estoque, dias de fornecimento, preço de venda e 
proximidade com o cliente

– Equilibre o workload de atendimento nas unidades
– Localize unidades excedentes e proteja os últimos itens nas 

lojas
– Reverta taxas de rejeições e aumente taxas de precisão e 

workload
– Envie a partir de lojas com descontos, adicionando custos 

de remessa e manuseio
– Use incentivos ou impedimentos com base em dados 

em tempo real, como estoque excedente ou capacidade 
máxima de atendimento

– Priorize o atendimento a partir de unidades projetadas para 
grandes volumes, como CDs e lojas de grande porte

ENTENDIMENTO E ADAPTAÇÃO
– Visualize todas as decisões de atendimento, com 

detalhamento geral de custos e parâmetros decisórios
– Visualize detalhes de cada pedido ou o desempenho da 

rede global em tempo real

ATENDIMENTO
– Encaminhe pedidos e rastreie o status em tempo real para 

uma rede distribuída de CDs, lojas e fornecedores
– Obtenha várias opções de rotas e pedidos mistos, quando 

possível
– Ofereça suporte a fluxos complexos de atendimento mistos 

em trânsito em um único pedido
– Utilize o atendimento de pedidos drop-ship de 

fornecedores
– Lide de forma mais simples com falhas de atendimento, 

restrições de capacidade e proteção de estoque
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PROMOÇÕES
O Manhattan Active Omni também oferece a capacidade de 
gerenciar todo o ciclo de vida de promoções e descontos 
em todos os canais e em toda a empresa. No complexo 
mundo atual do commerce conectado, isso é fundamental 
porque os consumidores começam e terminam suas 
jornadas em todas as combinações possíveis de pontos 
de interação físicos e digitais. O Manhattan Enterprise 
Promotions oferece suporte para negócios complexos e 
interconectados, além de métodos de oferta. Projetado 
para comerciantes e profissionais que gerenciam promoções 
em marcas de varejo, o aplicativo permite a criação de 
promoções em uma ou mais organizações e em todos os 
canais de venda.

Ao usar o Manhattan Point of Sale e nossos recursos de 
contact center, os cálculos de negócios, carts de vendas, 
recibos e lançamentos são gerenciados por uma única 
ferramenta de promoções. A solução inclui fácil integração 
com soluções de commerce e marketing de terceiros por 
meio de um rico conjunto de APIs.

Como as soluções Manhattan Active Omni fazem parte da 
mesma plataforma, os recursos omnicart e de promoções 
empresariais são perfeitamente integrados a todos os 
ambientes de vendas. Isso significa que, quando um cliente 
chega à loja para pegar um pedido feito online, ele pode 
adicionar um item e o Manhattan Enterprise Promotions 
aplicará automaticamente a melhor promoção possível. Isso 
também significa que o mesmo ocorrerá quando um pedido 
promocional for realizado online e um cliente ligar para a 
central de atendimento para adicionar um item. A solução 
realiza combinações múltiplas de negócios, oferecendo 
suporte a várias categorias de qualificação diferentes, 
gerando benefícios como aumento de vendas e fidelização 
de clientes.

Em todos os casos, a experiência do cliente é maximizada 
com o mínimo esforço do parceiro varejista. As promoções 
também podem ser publicadas e compartilhadas por 
sistemas de commerce que não são da Manhattan e 
endpints de terceiros. 
 

Recursos + Funções
– Use cartões de marca para executar automaticamente 

ofertas e promoções automatizadas
– Forneça o tipo de transação e a configuração para 

determinar os critérios, metas e benefícios da transação
– Defina eventos e atribua transações
– Ative ofertas exclusivas e direcionadas ao cliente
– Selecione critérios para estabelecer e ajustar definições de 

exclusões
– Determine regras de créditos
– Obtenha uma visão completa dos cálculos das transações

> Qualificações
> Metas
> Benefícios
> Limites
> Oferta do maior ao menor preço
> Oferta de tipo de pagamento
> Promoções combinadas
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SERVIÇO 
UNIFICADO AO 
CONSUMIDOR
GARANTIA DA EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE OMNICHANNEL
Enquanto as expectativas de compra e entrega do 
consumidor são cada vez maiores, o atendimento 
ao cliente é sem dúvida a peça mais importante 
para o commerce. Fundamentalmente, a maneira 
como abordamos o serviço ao cliente deve mudar, 
passando do objetivo de resolver problemas para 
garantir a ele experiências excepcionais.

Hoje, os compradores desejam capacidade 
ilimitada para comprar ou receber produtos 
em qualquer lugar e em qualquer lugar. 
Eles certamente não esperam encontrar um 
atendimento ruim apenas porque escolheram um 
canal em detrimento de outro.

Para os varejistas, isso significa realmente entender 
e responder à maneira como os consumidores 
pensam, agem e se envolvem. Isso exige que os 
funcionários do contact center e as equipes das 
lojas estejam prontas para lidar com a tecnologia 
intuitiva - além de fornecer aos clientes nativos 
digitais ferramentas de autoatendimento que lhes 
permitam envolver-se e resolver diretamente suas 
demandas por meio de seus telefones, tablets e 
assistentes virtuais.

Como as ferramentas de gerenciamento da 
experiência do cliente da Manhattan fazem parte 
de uma única solução nativa da nuvem, elas ajudam 
os varejistas a criar experiências excepcionais e a 
engajar os clientes de maneira inteligente de uma 
extremidade à outra da jornada de compra.
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POR QUE 
NATIVA DA 
NUVEM?
DESIGN NASCIDO NA NUVEM 
POSSIBILITA SERVIÇOS DE 
CLASSE MUNDIAL
Compreender as diferenças nas ofertas de nuvem pode ser 
confuso, pois os termos “nuvem” e “computação em nuvem” 
se generalizaram para designar qualquer solução mantida 
fora das quatro paredes de uma empresa. Geralmente, 
termos como “rodando na nuvem” ou “hospedado na 
nuvem” representam a arquitetura da solução legada e os 
conceitos de design que foram modificados para serem 
executados em um data center remoto. Essas soluções 
“cloud washed” não obtêm todas as vantagens (ou quase 
nenhuma) dos elementos principais da arquitetura em nuvem. 
Em vez disso, as limitações das soluções ficam localizadas 
em diferentes servidores em diferentes locais. Elas ainda 

enfrentam problemas como extensões, implementações, 
atualizações, escalabilidade, custos de licenciamento e tempo 
de colocação no mercado, porque são essencialmente os 
mesmos projetos de soluções locais e monolíticas.

Criar soluções nascidas na nuvem significa projetar 
flexibilidade e elasticidade para estar pronto para o que vier 
a seguir. O termo “nativo da nuvem” refere-se a aplicativos 
que nasceram na nuvem e aproveitam a virtualização e a 
conteinerização, usam APIs extensivamente e aproveitam 
a escalabilidade da Internet para aproveitar o poder de 
computação, de forma autônoma.

Essas diferenças tornam as soluções significativamente 
mais escaláveis, confiáveis, extensíveis e acessíveis. 
Com o Manhattan Active Omni, os varejistas têm uma 
única fonte de verdade em tempo real para transações e 
interações com clientes. Desenvolvido inteiramente a partir 
de microsserviços, um único sistema oferece suporte a 
associados e clientes online, no contact center e nas lojas. Os 
usuários obtêm experiências e interfaces diferentes, mas com 
velocidade, consistência e precisão idênticas. Os varejistas 
não têm problemas com integrações e não se preocupam 
com atualizações futuras ou extensões falhas.

Na Manhattan Associates, adotamos uma abordagem nativa 
da nuvem porque estamos comprometidos em garantir que 
você possa cumprir as promessas que faz e criar experiências 
incríveis para seus clientes e parceiros. 
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CONTACT CENTER
Hoje, o bem mais valioso para a maioria das pessoas não é 
dinheiro, é tempo. Seus clientes valorizam mais a qualidade 
e a conveniência do serviço do que o preço. Setenta e dois 
por cento das empresas dizem que melhorar a experiência 
do cliente é sua principal prioridade. E, no entanto, as 
empresas ainda estão deixando de ganhar mais de US$ 60 
bilhões todos os anos devido aos baixos níveis de serviço. *

Um ótimo serviço ao cliente consiste em entender a causa 
da sua dor e removê-la. Quando a maioria dos pedidos 
é influenciada digitalmente, os consumidores devem ser 
capazes de encontrar facilmente respostas para perguntas 
como “Onde está meu pedido?”. Mas, caso precisem de 
mais ajuda, eles geralmente desejam conversar com uma 
pessoa. Seus agentes de serviço precisam de ferramentas 
fáceis de usar e acesso simplificado e rápido aos dados 
de transações dos clientes para agilizar as interações. 
Quando bem executado, o contact center cria excelentes 
oportunidades para causar impressões duradouras nos 
clientes que procuram por respostas complexas.

O Manhattan Contact Center fornece aos seus funcionários 
de atendimento ao cliente as informações e os recursos 
necessários para criar experiências omnichannel 
permanentes. A solução ajuda a preservar impressões 
positivas nos clientes, resolvendo problemas de maneira 
rápida e fácil. 

Recursos + Funções
– Acesse pedidos de várias marcas de varejo e websites a 

partir de um único dashboard
– Alterne idioma de navegação dinamicamente na pesquisa 

de itens
– Capture e atribua o idioma preferido de um cliente para 

comunicações
– Permita que os funcionários visualizem uma linha do tempo 

cronológica de todas as alterações durante o ciclo de vida 
do pedido

– Ofereça faturamento de pagamento flexível, vinculado ao 
método de entrega desejado, horário de recebimento ou 
outras estratégias avançadas de atendimento omnichannel

– Forneça ‘Pay by Link’ como opção de pagamento para o 
cliente

– Crie acesso rápido e fácil às transações mais recentes de um 
cliente originárias de qualquer canal

– Tenha uma visão da oferta e da demanda de todos os canais
– Reduza o número de chamadas oferecendo as informações 

mais solicitadas, principalmente relacionadas à devolução, 
em poucos cliques 

– Obtenha mais vendas com recursos robustos de pesquisa 
de itens e informações sobre produtos

– Forneça ‘Data de entrega estimada’ na página de detalhes 
do produto

– Ofereça preços, promoções, taxas e processamento de 
pagamentos

– Possibilite modificações no pedido dos clientes, como 
alteração no endereço de entrega, adição de cupons, etc.

– Monitore o acesso por meio de várias funções ao usuário 
como resolução de problemas, devoluções, etc.

– Forneça recursos de autoatendimento digital para capacitar 
os clientes a rastrear remessas e devolver itens

– Visualize a qualquer momento pedidos, devoluções e trocas 
de clientes

– Forneça retornos e trocas entre canais
– Ofereça opções de vários métodos de entrega, como 

entrega em domicílio, retirada na loja e entrega na loja
– Faça uso do localizador de lojas e a visibilidade do 

inventário 
– Personalize a interface do usuário para atender aos 

objetivos de negócios com ferramentas extensíveis 
configuráveis

– Integre-se perfeitamente ao Manhattan Customer 
Engagement para gerenciamento de casos, comunicação 
social e percepção do cliente

* Transform The Contact Center 
For Customer Service Excellence, 
Forrester, Março de 2019
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ENGAJAMENTO 
DO CONSUMIDOR
Depois que os clientes compram com você, eles acreditam 
que estabeleceram um relacionamento. Eles querem ser 
reconhecidos, apreciados e sentirem-se tão valiosos para 
você quanto você é para eles.

Então, você está lá quando eles precisam de você? A 
pergunta que os varejistas devem se perguntar não é: 
“Conheço meu cliente?”, mas sim “O que sei sobre meu 
cliente e as ferramentas que tenho me ajudam a garantir 
que minhas promessas sejam cumpridas?”. O Manhattan 
Customer Engagement foi projetado para ajudar os 
varejistas a ouvir quando, onde e como seus clientes 
compram e se comunicam com uma marca.

A tecnologia combina insights não estruturados - como 
conversas em mídias sociais - com pedidos de clientes em 
tempo real, histórico de transações e dados de tendências. 
O Manhattan Customer Engagement também inclui 
recursos avançados de atendimento ao cliente, como 
preferências e contatos de sua “lista negra”, além de 
gerenciamento de compromissos, para oferecer serviços 
personalizados em pontos-chave ao longo da jornada de 
compras. O Manhattan Customer Engagement fornece 
insights que podem ser localizados, permitindo que os 
varejistas leiam proativamente a história da experiência do 
cliente e façam ajustes instantâneos para obter um resultado 
positivo.

A tecnologia combina insights não estruturados - como 
conversas em mídias sociais - com pedidos de clientes em 
tempo real, histórico de transações e dados de tendências. 

O Manhattan Customer Engagement também inclui 
recursos avançados de atendimento ao cliente, como 
preferências e contatos de sua “lista negra”, além de 
gerenciamento de compromissos, para oferecer serviços 
personalizados em pontos-chave ao longo da jornada 
de compras. O Manhattan Customer Engagement 
fornece insights que podem ser localizados, permitindo 
que os varejistas leiam proativamente a história da 
experiência do cliente e façam ajustes instantâneos para 
obter um resultado positivo.

Não importa quanto esforço você invista para entender 
seu cliente e refinar a sua jornada de compra, as coisas 
nem sempre correm como planejadas. O que importa é 
que seus funcionários possam garantir que as promessas 
ao cliente sejam cumpridas. Uma visão abrangente 
do cliente - com preferências, tendências, pedidos 
e histórico de comunicação - é fundamental para o 
processo. Mas isso é apenas metade do todo. Você 
também precisa agir instantaneamente - sem alternar 
entre aplicativos - e ajudar esse cliente, usando 
o canal que ele preferir. Com o Manhattan 
Customer Engagement, você finalmente 
pode fazer isso.

 

“ Seus clientes não esperam que você seja perfeito. 
Eles esperam que você conserte as coisas quando 
elas derem errado”.

– DONALD PORTER, VP BRITISH AIRWAYS
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Recursos + Funções
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– Resolva problemas rapidamente, usando a gestão de caso 

avançada e estrutura de escalonamento
– Unifique as ferramentas de engajamento do cliente que 

podem ser implantadas em qualquer dispositivo ou sistema 
operacional

– Ouça as redes sociais, utilizando recursos de comunicação 
para dialogar com o cliente

– Integre preferências e experiências de forma nativa ao 
sistema de registro de pedidos e clientes

– Detecte problemas usando notificações preditivas do 
gerenciamento de pedidos para iniciar casos

– Obtenha gastos dos clientes, tendências de compra, 
insights sociais e alertas inteligentes

– Melhore o serviço por meio de uma visão unificada do 
desempenho das equipes da empresa

– Possibilite comunicação por email e aplicativo de texto 
entre o funcionário e o cliente

– Ouça, responda e interaja com os clientes nas redes sociais
– Obtenha uma visão combinada das interações e transações 

anteriores dos clientes nos canais
– Possibilite a integração inovativa da telefonia com o painel 

de carregamento automático do cliente para chamadas 
recebidas

– Receba e-mails, textos, chats e solicitações sociais e 
responda no canal nativo

CLIENTELING
– Comece com uma visão unificada de todas as tarefas, 

compromissos e lookbooks na loja
– Configure o alcance da loja e a interação na loja com perfis, 

histórico e preferências do cliente
– Opere com uma discreta lista para engajamento de clientes 

high touch 
– Alinhe estilo de produtos de acordo com as preferências 

dos clientes
– Tenha uma visão de 360   graus do cliente em todos os 

canais, incluindo histórico de pedidos e listas de desejos 
– Comunique-se digitalmente com funcionários e clientes 

para agendamento de reuniões e atualizações de 
mercadorias recém-chegadas

– Acesse todas as interações com os clientes em um só lugar, 
independentemente do canal de comunicação

– Obtenha recomendações e anotações do cliente
– Tenha seu ponto de venda em qualquer canal com funções 

completas de checkout
– Personalize compras específicas do cliente e vendas guiadas
– Padronize recomendações de produtos ou integre 

ferramentas de recomendação de terceiros
– Use lookbooks interativos com seu catálogo digital para 

alcançar clientes e visitas à loja
– Crie e gerencie compromissos com clientes
– Gerencie o outbound marketing entre as lojas e os 

consumidores
– Obtenha datas, horários e idioma preferencial

17



DIGITAL SELF-SERVICE E 
CONVERSATIONAL COMMERCE
Se os clientes podem comprar, devolver ou entregar em 
qualquer lugar, eles esperam também poder devolver, trocar 
e resolver problemas em qualquer lugar. Cada vez mais, 
as opções “em qualquer lugar e em qualquer lugar” estão 
sendo demandadas no mercado digital. 
 
Os consumidores Millennials e da Geração Z se 
tornaram uma força emergente no comércio, preferindo 
frequentemente se envolver digitalmente com suas 
marcas favoritas. Para o varejista, o autoatendimento traz 
o benefício de um custo significativamente reduzido. Essa 
eficiência pode ajudar a reduzir os US$ 22 milhões de custo 
em serviços online desnecessários que os varejistas gastam 
todos os anos.

Para ajudar os comerciantes a gerenciar toda a experiência 
do cliente, a Manhattan Associates expandiu suas opções 
de autoatendimento para melhorar o acesso do consumidor 
com o Manhattan Digital Self-Service e o Manhattan Virtual 
Assistant Support. O Manhattan Digital Self-Service é 
renderizado em tempo real a partir da plataforma Manhattan 
Active Omni e implantado no sistema do varejista.

A tecnologia permite que os consumidores consultem, 
ajustem e reformulem sua experiência rapidamente. Além 
de reduzir o atrito nas demandas de clientes, isso também 
ajuda a reduzir custos e liberar suporte dedicado da 
execução de tarefas que muitos consumidores preferem 
realizar de forma autônoma.

Com a tecnologia de suporte de assistente virtual nativa, 
os varejistas podem tirar proveito dos dispositivos de 

conversação. Agora, o engajamento é tão simples quanto 
dizer “Alexa, onde está meu pedido?”. Todo o envolvimento 
do cliente é gerenciado pela Manhattan, incluindo o 
registro vocal inicial e a autenticação. Uma vez conectado, 
o consumidor pode iniciar uma devolução, cancelar um 
pedido ou até solicitar um retorno de uma chamada 
do suporte ao cliente. À medida que a forma como os 
consumidores compram evolui, as marcas também precisam 
evoluir. A Manhattan continuará a ajudá-las a oferecer 
experiências que vão além do esperado e geram lealdade 
e valor - fornecendo um verdadeiro gerenciamento da 
experiência do cliente. 
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Recursos + Funções
– Obtenha um visual configurável para 

combinar com qualquer experiência 
digital da marca

– Gere emails e textos diretamente 
para o cliente para atualizações como 
confirmação do pedido, envio e entrega, 
juntamente com o ETA atualizado

– Use templates para aplicar rapidamente 
sua marca e layout aos e-mails

– Permita que os clientes controlem a 
experiência pós-compra

– Forneça rastreamento de remessa em 
tempo real com plug-ins nativos para 
grandes operadoras, como UPS e FedEx

– Permita a autogestão de devoluções e 
impressão de etiquetas

– Amplie a janela da retirada do pedido na 
loja

– Possibilite trocas
– Permita que os clientes enviem suas 

informações de local de estacionamento/
veículo para a loja para um pedido de 
“Retirada em drive-thru”

– Habilite pagamentos seguros fornecendo 
“Pay by Link” como uma opção de 
pagamento para os clientes
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PONTO DE VENDA
Os sistemas tradicionais de ponto de venda não foram 
projetados para vendas omnichannel e não oferecem a 
ampla gama de recursos focados no cliente necessários no 
ambiente de varejo atual. A maioria dos sistemas legados 
trabalha com funções como inventário de rede, pedidos 
online e físicos combinados e promoções na loja. Ao 
mesmo tempo, as plataformas de e-commerce raramente 
são robustas o suficiente para suportar transações na loja. 
Com o Manhattan Active Omni, não precisa se preocupar 
com isso.

Para competir efetivamente no varejo físico, os 
comerciantes precisam de uma plataforma de 
engajamento que ajude os funcionários da loja a prever 
o comportamento de seus clientes conectados. Os 
operadores estão se adaptando às mudanças nos designs 
e formatos das lojas, além de novas combinações de tipos 
de pedidos e pagamentos. Agora, escolher um sistema 
para as lojas é uma decisão de negócios e também de 
tecnologia.

Como parte do Manhattan Active Omni, o Manhattan 
Point of Sale (POS) suporta implantações em qualquer 
lugar - na loja, nos terminais tradicionais do Windows ou 
em dispositivos móveis iOS e Android - usando a mesma 
interface responsiva em todas as plataformas. O Manhattan 
POS suporta lojas permanentes ou temporárias, serviços 
high touch ou volume de tráfego intenso, permitindo que 
os varejistas escolham a melhor estratégia de implantação 
para seus negócios. A solução também possui acesso em 
tempo real à disponibilidade da rede global. Com uma 
simples verificada nos dados disponíveis, os funcionários 
nunca perdem a oportunidade de encantar um cliente.

Todos os canais de engajamento do cliente operam em 
uma única versão de software gerenciada de forma simples 
e intuitiva, seja em uma estação fixa ou em um dispositivo 
móvel. E, como a solução é desenvolvida com tecnologia 
de nuvem resiliente, quando a rede cai, o Manhattan POS 
oferece operação offline com suporte completo para 
checkout, incluindo preços e promoções.

O Manhattan POS utiliza os recursos globais de promoções 
e preços do Manhattan Active Omni (com dados, idiomas 
e conformidade com valores de impostos) na loja para criar 
um ambiente de ofertas para diferentes mercados, regiões, 
canais e clientes. Nunca foi tão simples disponibilizar a 
oferta certa no momento certo.
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A ASCENSÃO DAS

MÁQUINAS
Nos últimos anos, termos que soam como ficção científica 
como “inteligência artificial” e “aprendizado de máquina” 
tornaram-se comuns. No entanto, esses conceitos não 
são novos. A “inteligência artificial” (AI) se originou no 
Dartmouth Summer Research Project em 1956. Mas não a 
vimos sendo usada no mundo da cadeia de suprimentos até 
muito recentemente.

Isso ocorre porque, há pouco tempo, engenhosidade 
humana, criatividade e determinação eram suficientes para 
obter uma cadeia de suprimentos em qualquer época de 
pico. As promoções da loja eram limitadas a uma única 
combinação de itens e loja. E negociar contratos anuais para 
transporte era algo muito simples, já que os volumes eram 
facilmente administráveis. Mas esse tempo já acabou.

A velocidade e o tamanho da cadeia de suprimentos 
moderna, o impacto do omnichannel e a redução da 
capacidade humana disponível criaram uma nova e 
complexa realidade para comércio, logística e atendimento. 
Como resultado, grande parte do mundo da tecnologia 
rumou para a IA, criando grandes centros de inteligência. Na 
Manhattan Associates, adotamos uma abordagem diferente. 
Vemos o aprendizado de máquina como uma ferramenta, 
não como uma tática de marketing. É uma ciência aplicada 
poderosa usada para resolver problemas que antes eram 
impossíveis para nossos clientes.

O aprendizado de máquina aplicado está 
ajudando a tornar o impossível possível.

A Manhattan desenvolveu uma equipe de ciências de dados 
tremendamente  talentosa, pioneira no uso de matemática 
avançada e aprendizado de máquina. Essas ferramentas são 
incorporadas às nossas soluções para encontrar respostas 
para problemas complexos, como: determinar em tempo 
real o local ideal de atendimento de pedidos para atender 
aos compromissos de entrega, minimizando o impacto da 
loja e maximizando a lucratividade; ou identificar o efeito 
de uma única promoção em um único SKU quando milhares 
de combinações promocionais estiverem sendo executadas 
simultaneamente em centenas de mercados. Enquanto a 
velocidade do comércio conectado e a cadeia de suprimentos 
digital continuarem criando problemas impossíveis, a 
Manhattan Associates continuará investindo na ciência da 
cadeia de suprimentos para ajudar a resolvê-los. 
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INVENTÁRIO E 
ATENDIMENTO NAS LOJAS
Historicamente, a confiança nos números do estoque 
dos varejistas tradicionais sempre foi baixa. Devido ao 
manuseio rotineiro de mercadorias, a precisão do inventário 
normalmente pairava em torno de 70% - antes das pressões 
do atendimento omnichannel. Quando um cliente compra 
um item online com a promessa de que estará pronto para 
a retirada na loja, o estoque deve estar alocado para esse 
cliente. Caso contrário, você provavelmente perdeu uma 
venda e, ainda pior, um cliente. A capacidade de ativar a 
rede de lojas como pontos de contato para o comércio 
influenciado digitalmente tornou-se fundamental para 
proporcionar ótimas experiências omnichannel.

O Manhattan Store Inventory Management garante a 
precisão do inventário - portanto, melhora as vendas - 
reduzindo os riscos de falta de estoque e realizando as 
etapas necessárias para o reabastecimento na loja. Com 
os recursos móveis de gerenciamento de recebimento e 
inventário projetados especificamente para os funcionários 
da loja, a Manhattan facilita o manuseio de reposição, 
pedidos site-to-store, retrocessos e transferências - seja por 
carga, case, caixa ou item.

Se a precisão do inventário é a tarefa número um, as 
atividades simples e diretas de gerenciamento ficam em 
segundo lugar. As iniciativas de comércio omnichannel 
expandiram o número de responsabilidades dos 
funcionários da loja. Eles ainda são responsáveis   por 
oferecer vendas e serviços com excelência aos clientes, além 
de atender às expectativas de opções de compra online, 
retirada na loja, envio da loja e a partir da loja.

O Manhattan Store Order Fulfillment fornece controle 
guiado a partir de uma interface única e responsiva, 
projetada para ser executada em qualquer forma e sistema 
operacional. É ideal para lojas grandes, com operações 
dedicadas e equipes de atendimento ao cliente, ou 
pequena, com funcionários que trabalham em dobro.

Procedimentos robustos de picking, packing, remessa 
a partir da loja e retirada na loja fluem em uma interface 
móvel fácil de usar. O acesso em tempo real a informações, 
atividades e processos de atendimento permite uma maior 
eficiência da loja, garantindo a satisfação do cliente.

O Manhattan Store Inventory and Fulfillment utiliza uma 
estrutura de IoT comum, aprimorada com suporte nativo 
a RFID, para melhorar ainda mais o desempenho da loja. 
Com a tecnologia de digitalização RFID de portátil, a 
Manhattan obtém maior precisão do inventário da loja para 
aumentar a quantidade de produtos disponíveis para venda, 
reduzir falhas em remessas a partir da loja e aumentar 
a produtividade dos funcionários relacionada à retirada 

na loja. A tecnologia também ajuda esses funcionários a 
localizar itens mais rapidamente. 

Recursos + Funções

INVENTÁRIO
– Garanta a precisão do inventário com contagens de ciclo, 

suporte RFID e auditorias de suprimento de estoque
– Visualize e gerencie o inventário da loja com o códido de 

disposição dos itens para separar o que está disponível do 
que está à venda, em espera para checagem de qualidade 
ou danificado

– Visualize as receitas de estoque esperadas em pedidos 
realizados e em trânsito com datas de chegada previstas

– Gerencie o inventário permanente com maior precisão
– Integre o reabastecimento da loja com o recebimento e a 

disposição
– Simplifique o processo de recebimento com a capacidade 

de receber na loja por item, pacote, caixa ou carga, 
com suporte para auditorias no nível da embalagem, 
recebimento às cegas e recebimento incorreto 

– Gerencie devoluções e reequilibre o estoque no final da 
temporada utilizando processamento de pullback e ordem 
de transferência

– Realize transferências ad-hoc para reequilibrar o inventário e 
devolver itens ao fornecedor

ATENDIMENTO
– Controle a experiência do usuário na loja e as atividades 

de atendimento com informações localizadas sobre 
atendimento, desempenho e risco

– Forneça visibilidade do workload pelo dashboard de 
atendimento na loja, notificações push para alertar os 
funcionários e contagens em tempo real da lista de 
pendências no atendimento na loja

– Identifique automaticamente pedidos e entregas de 
mais alta prioridade para gerenciar o workload da loja e 
identificar pedidos em risco

– Otimize o picking com base nas operações, processos 
e layout da loja, por meio de pedidos, lotes, picking em 
equipe e pick to slot

  > Divida pedidos entre vários departamentos e  
 funcionários

  > Elimine a classificação (sorting) com pick to slot
  > Otimize o caminho do pick e guie o fluxo com  

 base no layout da loja
  > Agilize o pick com caminhos otimizados, guiados  

 por dados RFID
– Gerencie a retirada de pedidos pelos clientes via estágio 

do pedido, pesquisa de pedidos, verificação de clientes e 
captura de assinaturas de comprovação de entrega

– Gerencie pedidos não retirados com a capacidade de 
identificar e localizar pedidos com a data de retirada 
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expirada e devolvê-los ao inventário da loja
– Identifique os pedidos cujas retiradas expiram em 

breve e entre em contato proativamente com o 
cliente para estender a data de retirada

– Classifique pacotes de compras e remessas e os 
rastreie utilizando a integração com as principais 
transportadoras de encomendas

– Realize o pick e o pack por meio de instruções 
detalhadas para produtos especiais, solicitações 
personalizadas e outras tarefas específicas desses 
produtos

– Imprima e reimprima documentos utilizando 
serviços de impressão nativos

– Ative o recebimento, preparo e coleta de pedidos 
site-to-store

“O Manhattan Store Inventory 
and Fulfillment ajuda a melhorar a 
precisão do inventário, reduzindo a 
quantidade de tempo que nossos 
funcionários passam dentro do 
estoque. A solução proporciona, 
ainda, uma melhor experiência 
ao cliente e mais vendas na 
loja, preparando o terreno para 
operações de compras online, 
retirada na loja e operações de 
remessa a partir da loja.”

– LAMPS PLUS, INC.
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