




Concebida numa lógica de elevada flexibilidade e integração, a

Logística apresenta um conjunto de mecanismos que respondem às

necessidades específicas de empresas dos mais variados setores de

atividade.

O tratamento de todo o circuito comercial das empresas é

assegurado por áreas que se interligam entre si de forma harmoniosa:

Vendas, Compras e Inventários.

A procura de soluções cada vez mais avançadas e produtivas

em áreas como a gestão de stocks e de armazéns, tratamento de preços

e de custos, gestão das ecotaxas, cores e tamanhos e faturação

eletrónica, assim como a aposta na flexibilização crescente dos fluxos

documentais e logísticos suportados fazem da área Logística do ERP

PRIMAVERA o produto ideal para organizar o setor da logística das

empresas.

A Logística integra ainda o módulo de POS, destinado a

empresas com vendas ao balcão, preparado para funcionar de forma

autónoma, em redes locais e em organizações com múltiplas filiais.

Esta área do ERP caracteriza-se pela sua elevada flexibilidade e

abrangência dos processos operacionais e logísticos, bem como pela

robustez e integração da informação e tarefas, promovendo uma total

agilização dos processos administrativos.

Esta solução responde às necessidades das empresas que necessitam

de gerir com eficácia os processos de requisições, os fluxos logísticos

internos e os processos de compra/venda. A possibilidade de

caracterizar os fluxos de documentos e respetivas autorizações

intercalares permite garantir que todos os processos são tratados em

conformidade com as regras da organização.

A grande flexibilidade na definição e utilização dos

documentos e tabelas de apoio permite implementar o circuito

documental adequado às necessidades das empresas, evitando a

introdução repetitiva da informação em múltiplas fases do seu

tratamento. Por outro lado, a utilização do VBA, conjugada com a

possibilidade de criar novos campos e tabelas, bem como definir novos

mapas, permite fazer face às necessidades mais particulares de cada

empresa. Os Documentos Internos suportam e intermedeiam processos

de Aprovisionamento, Venda, Stocks, Produção, Negociação, entre

outros, apresentando-se como uma importante ferramenta de apoio

aos processos operacionais internos da organização.



Inúmeras estatísticas e gráficos de compras permitem avaliar

as aquisições por artigo, família, fornecedor, etc., ao longo do período

de tempo selecionado. A evidência de quantidades e custos associados

às estatísticas de compras permitem maximizar a função da compra. O

tratamento de Custos e Descontos adicionais é totalmente automático.

Também nas Compras existe o conceito de Fluxo Documental que

garante que o processo de compra é implementado segundo os

critérios exigidos pela empresa.

A área de Inventário, elemento central da Logística, assegura o

registo e controlo de todos os movimentos de stocks. Todos os aspetos

importantes da gestão de stocks são considerados nesta área: gestão

por famílias e sub-famílias, tratamento de lotes, dimensões (cores e

tamanhos, por exemplo), números de série, gestão de alertas, métodos

de valorização, unidades e fatores de vendas ou compras, fichas de

composição, etc.

Mapas de controlo interno e de valorização de stocks, segundo

vários critérios, asseguram uma correta gestão dos múltiplos armazéns

e respetivas necessidades de aprovisionamento. Este módulo permite

ainda fazer toda a gestão de Inventários, ou seja, registar em

documentos próprios as diversas fases de Inventariação, desde a

preparação do Inventário, ao seu Fecho, passando pela Contagem

Física, a qual poderá ser apoiada por terminais de contagem.

Assente num ambiente de trabalho intuitivo, produtivo, flexível

e agradável, o POS está dotado de um conjunto de funcionalidades que

promovem uma gestão completamente integrada e em tempo real

entre os terminais da loja e os postos de Back-office (área de vendas do

ERP).

Graças à integração do VBA (Visual Basic for Applications) esta

solução apresenta um elevado índice de flexibilidade que permite

adaptar a lógica do produto em função da rotina própria de cada



organização, assim como gerar novas interfaces e novas funcionalidades

no momento da implementação, sem a necessidade de intervenção no

produto por parte da PRIMAVERA.

A área de Logística do ERP PRIMAVERA dispõe ainda de um

módulo que promove uma gestão integrada de filiais, através da inclusão

de toda a informação de negócio das várias dependências na sede da

empresa, fomentando uma visão global do negócio.



O módulo PHC Logística CS foi desenhado para controlar informaticamente

toda a área logística de uma empresa ou armazém, de forma simples e

prática.

• Gerir todos os armazéns do ponto de vista operacional e/ou de um

único local;

• Dstribuir, controlar e gerir stocks, evitanfo faltas ou excessos;

• Saber imediatamente o local mais aproporiado para guardar e onde se

encontra determinada mercadoria;

• Em cada momento e documento, através da gestão integrada, saber a

quantidade encomendada; a mercadoria enviada pelo fornecedor e a

quantidade efetivamente rececionada;

• Criar documentos de expedição a partir de documentos configurados

como Pedidos do Armazém, Encomendas de Clientes, Requisições

Internas e Pedidos de Entrega.

Ao movimentar stocks dentro de um armazém, o sistema informático deve

indicar imediatamente o local mais apropriado onde se deve guardar

determinada mercadoria.

Se optar por controlar o stock sem ser por localização, passa a movimentar

stocks apenas entre Armazéns, mas nunca perde as funcionalidades deste

módulo.



Este módulo permite a construção total do caminho de uma encomenda:

desde o registo de material, passando pela geração de listas de mercadoria

previstas à chegada, até à criação de guias de receção e listas de

arrumação.

Um armazém pode receber pedidos das mais variadas origens, desde

encomendas de Clientes, até pedidos de aptovisionamento de uma filial ou

de outro armazém.

Com este módulo, o responsável de armazém executa o seu trabalho sem

se preocupar com a existência de stock ou com a sua localização, poupando

tempo para a expedição de mercadoria.




