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O gerenciamento de estoque é um desafio devido à variedade de 
fatores envolvidos. Para gerenciar custos e garantir entregas dentro 
do prazo, é importante se manter organizado, automatizado e 
eficiente. O Módulo de Gerenciamento de Estoque adiciona recursos 
de gerenciamento existentes no 2020 Insight, fornecendo 
funcionalidade dedicada de gerenciamento de armazém. Ele permite 
associar vários depósitos em cada planta e gerenciar a transferência 
de mercadorias de um local para outro, economizando tempo e 
dinheiro. Armazene itens com precisão, oriente os operadores para 
a localização exata das mercadorias e personalize os contêineres 
para corresponder aos seus produtos físicos reais e métodos de 
manuseio de materiais. 
 

Organiza seu estoque por tipos de armazenamento. 
 
Especifique quantos formatos de armazenamento forem 
necessários, incluindo palete, caixa, carrinho ou qualquer outro 
tipo. Todos os aspectos do armazenamento podem ser 
personalizados, incluindo peso, altura, largura e altura máxima de 
empilhamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontre itens facilmente, onde quer que estejam. 
 
Especifique a localização exata dos itens, incluindo contêineres, 
depósitos e dados de nível de fábrica precisos.  

 
 
 
 
 
 

Benefícios   
Reduz os erros de inventário  
Defina regras e lógicas de negócios 

automatizadas confiáveis para reduzir 

erros e use ordens de movimentação 

gráficas para garantir que os itens 

cheguem aos locais certos. 
 
Otimiza o espaço e reduz os 

custos de armazenagem  
Beneficie-se do uso de contêineres 

de depósito e seus relacionamentos 

com itens / locais para refletir a 

organização física dentro do 

depósito. 
 
Reduz os custos de mão de obra  
Reduz os custos de mão-de-obra 

por meio da redução do tempo de 

viagem para guardar / retirar e 

torna mais fácil para os operadores 

encontrarem os itens. 
 
Melhora a eficiência de entrega  
Melhore a eficiência geral da planta e 

os tempos de entrega usando as 

melhores práticas de gerenciamento 

de estoque. 
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Garante que os itens cheguem onde precisam estar. 
 

O Módulo de Gerenciamento de Estoque também inclui uma 
funcionalidade chamada 'pedidos de movimentação de estoque'. Crie 
instruções fáceis de entender para que os operadores possam mover 
itens de forma rápida e precisa dentro de um depósito e permite 
visualizar quais pedidos de movimentação foram concluídos e quais 
ainda estão pendentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adiciona regras e lógica para cada tipo de estoque. 
 

Crie regras para locais de depósito, especificando se os itens podem 
ser adicionados ou removidos, quais tipos de contêiner são 
permitidos por local, métodos de consumo de espaço e muito mais.  

 
 

Recursos 
  

Regras e lógica de negócios 
 
Executar regras de negócios para a 

movimentação de mercadorias, adaptadas 

aos requisitos exclusivos do fabricante. 
 

Localizações detalhadas de itens 
 
Adiciona informações detalhadas, 

localização, dados mestre do contêiner 

com controle sobre as relações item-

contêiner-localização e funções 

específicas para gerenciar métodos de 

armazenamento comuns, como 

armazenamento em 'rack' e 'bloco'. 
 

Tipos de contêineres definidos pelo 
usuário 
 
Um contêiner de armazém é um 

dispositivo de manuseio de materiais, 

que pode ser uma caixa, palete, 

carrinho ou qualquer outro tipo de 

contêiner usado para mover materiais. 
 

Gráfico de ordens de movimentação 
 
As regras de negócios que controlam as 

ordens de movimentação podem ser 

modificadas usando um fluxograma 

gráfico fácil de usar. 
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