TODAS AS NECESSIDADES
DE LOGÍSTICA DE ARMAZÉM
NUMA ÚNICA SOLUÇÃO.

Os inventários e os processos em papel
são um problema para si?
Gostaria de aceder em tempo real a toda
a informação que tem no seu backoffice?
Pretende uma única solução que integre
todas as necessidades de logística do seu
armazém?
A nossa resposta: MOBILE LOGISTICS

Maximize a produtividade
na gestão de armazém
da sua empresa.
Uma solução de gestão desenvolvida para plataformas móveis que, através de
um sistema centralizado, lhe permite agilizar o processo de gestão do seu armazém
desde a receção até à expedição e inventário dos produtos comercializados.
Trabalha em conjunto com o ERP PRIMAVERA, de modo a permitir o acesso
a informação exata e em tempo real.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

RECEÇÃO
→ Receção de mercadorias de
fornecedores;
→ Gestão e validação central de
encomendas;
→ Entrada de stocks mais ágil e menos
sujeita a erros.

GERADOC
→ Integração de documentos: Compras,
Vendas, Inventários e Internos;
→ Gera movimentos de stock sem definição
de fluxo documental;
→ Flexibilidade de definição de documento
a gerar.

INVENTÁRIO
→ Contagem física mais rápida e precisa;
→ Criação de inventários sem bloqueio;
→ Gestão de recontagens físicas;
→ Maior flexibilidade no fecho de
inventário.

REQUISIÇÕES

EXPEDIÇÃO
→ Gestão e controlo das encomendas de
clientes;
→ Tratamento dos documentos por rota,
veículo, localização ou data de entrega;
→ Gestão automatizada por artigo de
encomendas a satisfazer.

APLICABILIDADE

→ Gestão de pedidos internos;

→ Hotelaria;

→ Controlo de transferências por armazém;

→ Transportes e logística;

→ Aumento da eficácia e agilização da
informação;

→ Comércio retalho/revenda;

→ Total rastreabilidade de processos.

→ Indústria;
→ Assistências técnicas.

VANTAGENS

→ Aumento da produtividade
→ Poupança em custos administrativos
→ Redução de erros
→ Maximização do valor investido no sistema

ERP PRIMAVERA

→ Simplificação de processos
→ Maior consistência e fiabilidade na

informação

→ Realização de inventários precisos

Controle de forma eficiente
o seu armazém e diminua os
erros de gestão.

BENEFÍCIOS

Fiabilidade →
Flexibilidade →
Integração →
Otimização →
Rastreabilidade →
Redução de Custos →
Rentabilidade →
Segurança →
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comercial@algardata.pt
www.algardata.com

ml.algardata.com
Este é um Produto Certificado PRIMAVERA
A PRIMAVERA Business Software Solutions atribui este estatuto a soluções verticais desenvolvidas por Technology Partners da PRIMAVERA
BSS, tendo por base a plataforma de gestão horizontal PRIMAVERA, desde que respondam a um conjunto de exigências pré-definidas por esta
Certificação. Assim, a atribuição do estatuto de “Produto Certificado PRIMAVERA” obedece a diversos requisitos, sendo atribuído a soluções que
se distingam pela sua qualidade, pelo nível de integração com as aplicações PRIMAVERA e pela proximidade ao Sistema de Gestão PRIMAVERA.
A total coerência visual e a partilha de entidades comuns são alguns dos exemplos desta proximidade.

