
Sistema de Gestão de 
Processo de Armazenagem

Sistema que ajuda na gestão dos processos de 
armazenagem em empresas de qualquer tamanho e 
suporta operações de estoque próprio e estoque 
como serviço. 

O sistema Y|WMS inclui um conjunto enorme de 
funções especiais que são capazes de satisfazer as 
necessidades dos clientes mais exigentes. 

Além disso utiliza as soluções mais modernas e atuais 
existentes em TI e em logística com amplas 
possibilidades de colaboração com múltiplos 
equipamentos externos fazem com que o produto se 
encontre num grupo de soluções líderes no mundo. 

O grande número de usuários do sistema e as 
múltiplas instalações internacionais garantem um 
maior nível de experiência, trazendo tranquilidade aos 
gestores.
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Funcionalidade

Divisão hierárquica da estrutura de armazéns• 
Divisão espacial de locais de armazém• 
Definição de parâmetros logísticos de produtos• 
Ordens para fornecedores e recebimentos no armazém• 
Controle qualitativo e quantitativo da mercadoria em• 

fornecimento
Identificação automática (AI)• 
Atribuição automática ou manual de locais do armazém• 
Reposição de armazém• 
Pedidos de clientes e envios• 
Relatórios contábeis de serviços logísticos• 
Crossdocking• 
Gestão de tarefas• 
Inventários• 
Gestão de embalagens reutilizáveis• 
Gestão de lotes e datas de validade• 
Rastreamento de lotes e veículos de armazenagem• 
Gestão de produtos perigosos• 
Comunicação de dados sem fio (RF)• 
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Vantagens do sistema

• Redução de custos logísticos
• Aumento da capacidade operacional
• Organização de processos e recursos
• Otimização de processos de 
distribuição
• Supervisão de links na cadeia logística
• Rastreamento de lotes, veículos de 
armazenagem e datas
• Monitoramento de trabalho
• Técnicas modernas de TI e logística
• Melhoria na qualidade do fornecimento
• Melhor atendimento ao cliente
• Operacional em qualquer tipo de 
armazéns
• Integração com sistemas externos
• Indicadores gráficos

Finalidade

O Y|WMS é uma ferramenta concebida 
para apoiar a operação de qualquer 
armazém complexo equipado com uma 
gama de dispositivos de 
armazenamento diferentes. 

Dedicado principalmente a armazéns 
com muitas mercadorias e com 
grandes movimentações. 

Em armazéns com espaço 
compartilhado, permite uma gestão 
simultânea de mercadorias para 
múltiplos clientes finais. 

Este sistema foi proposto para centros 
de distribuição,armazéns logísticos e 
instalações expandidas de empresas 
de manufatura.

Revisão das características básicas do sistema


	Página 1
	Página 2

