EXPEDIÇÃO
ARMAZENAGEM

RECEBIMENTO
Controle de portaria
• Permite controle de entrada e saída de veículo;
• Identificam transportador, motorista, data e hora de acesso ao armazém;
• Realiza recebimento de veículo;
• Direciona para docas e administra o pátio

• Endereça a unidade de carga para locais de armazenagem (estoque,
picking,blocado, avaria ou outro configurado pelo usuário) de acordo
com as características dos produtos e dos endereços disponíveis;
• Suporta operação de Cross-docking;
• Separa amostra para qualidade / quarentena;
• Coordena processo de nacionalização;
• Permite conferência de localização de armazenagem.

• Realiza conferência cega de expedição, através de código de barras
(estações físicas ou rádio freqüência) por digitação;
• Possibilidade de palletização das cargas levando em consideração:
dimensões, peso, ordem de entrega e veículo utilizado;
• Geração de documentos de transportes (romaneio, manifesto, registro
de saída de veículos, entre outros);
• Geração de etiquetas de despacho

Movimentação
• Realiza transferência de mercadorias dos
endereços;
• Gera ordens de movimentação em papel ou
nos coletores de forma ativa e de acordo com
o perfil dos operadores;
• Medição de produtividade.

Reabastecimento
• Gera ordens de reabastecimento das áreas de pré-picking,
ou picking, automaticamente, de acordo com lógicas parametrizadas.
Recebimento
• Documentos de entrada por digitação ou por interface com sistemas
corporativos;
• Realiza conferência cega de mercadoria através de código de barras
(estações fixas ou rádio freqüência) ou digitação;
• Identifica eventuais divergências;
• Realiza montagem da unidade de carga de acordo com as
características dos produtos;
• Gera etiquetas de identificação.

Separação
• Documentos de saída por digitação ou por interface com sistemas
corporativos;
• Gera ordens de separação, agrupando ou não os pedidos e racionalizando
distâncias e recursos dentro do armazém;
Identifica os endereços para retirada, levando em consideração FIFO, LIFO
ou Shelf-Life;
• Permite planejamento de separação baseada na formação de cargas, por
zona de entrega e agrupamentos.

Inventários
• Inventários rotativos de acordo com parametrização seguindo
a classificação ABC de movimentação dos produtos;
• Realização de inventários gratuitos executados imediatamente
após identificação de uma e ventual divergência de produto em
endereço;
• Inventário Geral.
Outras funcionalidades e módulos
• Multidepósito / multidepositante;
• Rastreabilidade total de lotes e números de série;
Integração com sistemas de armazenagem verticalizados
(Transelevadores);
• Integração com sistemas de separação automática e
semi-automática (Picking by light);
• Integração total com sistemas corporativos, via interfaces já
definidas e outras necessárias;
• Montagem de kits;
• Adequação total à legislação fiscal e tributária

Veja mais em viaexpress.com.br

