WMS

Como otimizar
processos e garantir
melhores resultados.

DESAFIOS LOGÍSTICOS DA
CADEIA FARMACÊUTICA
A gestão de armazéns representa um desafio
importante para o setor farmacêutico.

G

erenciar produtos de alta
responsabilidade social e controlados por órgãos regulamentadores é
um desafio diário e preocupante. Mas
fazer isto com a precisão e a produtividade exigidas pela competitividade
mercadológica torna este desafio ainda
maior, em um cenário onde a excelência
operacional é a única solução.
Através do HighJump Warehouse
Advantage (WA), solução WMS da
Otimis, estes desafios são respondidos
com processos ágeis, confiáveis e efici-

entes, estrategicamente elaborados
para o segmento.

Os desafios
são respondidos
com processos
ágeis, confiáveis
e eficientes.

SOLUÇÃO WA PARA
A CADEIA FARMACÊUTICA

R

egistro, controle e fácil acesso à
dados de rastreabilidade relacionados ao lote do produto formam um
grande diferencial do WA, estando alinhado com as boas práticas de manuseio e
armazenagem da Anvisa.
Através das classes de armazenagem, o WA garante que o produto será
armazenado em um ambiente próprio
para o mesmo, seja ele uma área com
temperatura controlada, ou uma área
isolada para evitar contaminação e
acesso corrente.
Variadas regras de armazenagem e
separação possibilitam o controle por
FEFO (primeiro a expirar é o primeiro a
sair) desde a entrada do produto até sua
saída do armazém, reduzindo as perdas
operacionais ocasionadas pela falta de
controle e visibilidade da validade dos
produtos ao longo de sua vida no
armazém.

Seguimos
as boas práticas
de manuseio e
armazenagem da
ANVISA.

produtos em quantidades menores,
proporcionando flexibilidades no processo
sem perder o controle e a excelência da
operação.

Além disso, estas regras podem ser
facilmente adaptadas aos diferentes
clientes, como “key accounts” ou transferência interna entre armazéns, fazendo a
separação com percentuais de shelf life
diferenciados baseados nestes clientes.
Com a ferramenta “Serviços de Valor
Agregado” o WA gerencia tarefas de
inspeção de qualidade desde o recebimento, além de fracionamentos de

OS BENEFÍCIOS
DA SOLUÇÃO WA

A

lém dos benefícios de produtividade
e aumento do nível de serviço
alcançados pelas funcionalidades, o WA
oferece visibilidade sobre toda a operação
através de diversos painéis, como relatório
de produtividade da operação (por item,
por usuário ou por período) “lead time” e
rastreabilidade dos processos, podendo ir
do nível agregado até o granular, com
todas as transações feitas para um
determinado item e quem as executou.
A tecnologia está em constante
aprimoramento e atualização. O WA está
preparado com interfaces compatíveis e
ajustáveis para o recebimento das mais

novas tecnologias, como RFID e Voice
Picking, Data Matrix, além de possuir
as facilidades do APP station, uma
ferramenta que permite fazer download
de diversas funcionalidades úteis ao
negócio. O WA HighJump está pronto
e apto a operar com as mais diferentes
e novas tecnologias de “sorters”
encontradas no mercado, tornando a
automatização do armazém simples e
facilitada. O WA também traz poderosas
ferramentas de configuração e
customização oferecidas, dão ao usuário
a possibilidade de fazer adaptações sem
alterar o código fonte, e
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consequentemente reduzir
significativamente o Custo Total
de Propriedade (TCO – Total Cost of
Ownership) do sistema.

Esta
solução possui
poderosas ferramentas
de configuração e
customização
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