Alimentos & Bebidas

Um Desafio Logístico
Um setor exigente. A Complexidade é uma constante nas operações do Setor
de Alimentos e Bebidas. Cargas congeladas, refrigeradas e secas, datas de expiração, certificações de qualidade, controle de lote, sazonalidade, tudo isso
exige um tratamento diferenciado para os produtos que entram e saem dos
Centros de Distribuição das empresas do setor.
As dores do setor
Sazonalidade. Operações de Tracking e Recall são lentas e dispendiosas. Inventário Físico é um pesadelo. Dificuldade no controle de lote e datas de expiração. Baixa Produtividade resultante da complexidade operacional. Necessidade de Controle de
Qualidade e Controle de Serviços de Valor Agregado. Baixa visibilidade operacional.

O segmento de Alimentos e Bebidas é um desafio
logístico. As operações são complexas e existe uma
forte concorrência. As empresas deste setor necessitam de soluções criativas e eficientes para reduzir
seus custos operacionais e conquistar mercado.
Como o WMS HighJump resolve o problema
Rastreabilidade total do inventário, mesmo em deslocamento
(estoque em trânsito). Visibilidade em tempo real via web permite identifica tendências e tomar decisões rápidas. Flexibilidade
da plataforma com ferramentas para adaptabilidade ao negócio
do cliente. Baixo custo e alta velocidade para atualizar versões.
Filosofia operacional com foco em desempenho e dinamismo.
Menor TCO (Custo Total de Propriedade) das soluções Best-ofbreed do mercado. Alta eficiência resulta em rapidez no ROI
(Retorno do Investimento). Sistema em português e fácil de usar.
O resultado esperado
Com a melhora nas Operações e no Nível de Serviço, também
sobe o conceito da sua empresa no mercado e a confiança na
sua marca perante clientes e fornecedores. A eliminação do
papel gera um ambiente mais limpo e ecologicamente correto.
A melhor utilização de espaço e de mão-de-obra oferecidas
pelas soluções HighJump contribuem para o esforço da empresa em tornar-se “green”.
As Funcionalidades presentes no Supply Chain Advantage®
HighJump Suite oferecem ao Setor de Alimentos e Bebidas um
conjunto de ferramentas baseadas nas Melhores Práticas Logísticas que só uma solução Best-of-breed pode oferecer.
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Diversas opções de Recebimento (Direto, em Stage, etc.),
Perfis distintos de Cross Docking;
Diversas opções de Picking (por Ordem, por Onda, por
Carga, Batch, Bulk, Pick and Pass, etc.);
Task Interleaving;
Controle de Qualidade;
Controle de Inventário;
Controle de Shelf life;
Controle de Serviços de Valor Agregado.

As ferramentas HighJump possuem como característica fundamental a alta capacidade de adaptação à complexidade e singularidade dos mais heterogêneos processos. Ao lado deste importante fator, destaca-se a flexibilidade da arquitetura HighJump
que facilita a construção de customizações.
A plataforma HighJump é robusta e está preparada para trabalhar com alto volume de transações. Além de ter o menor TCO
(Custo Total de Propriedade) dentre as grandes empresas em
WMS, a flexibilidade e adaptabilidade da Plataforma HighJump
oferecem a possibilidade de um rápido ROI (Retorno de Investimento).
Com mais de 4500 clientes satisfeitos no mundo, a HighJump
Software investe pesado em Pesquisa e Desenvolvimento, como
novas versões e novas funcionalidades lançadas constantemente, de fácil atualização.

A Suíte de soluções HighJump tem diversos módulos extremamente úteis para o segmento de Alimentos e Bebidas.
Patrick Connaughton, Senior analyst da Forrester Research.

Em uma pesquisa realizada pela Forrester, a HighJump foi classificada em primeiro lugar em estratégia para Fornecedores de
soluções em Supply Chain Execution por ter:
 Arquitetura flexível;
 Baixo TCO - Custo Total de Propriedade;
 Melhor estratégia para atualizações.

