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Solução
Solução Automatizada de
Gerência da Cadeia de Suprimentos
Baixo custo
É a maneira mais simples, mais barata,
mais fácil e mais segura de integrar sua
empresa com a sua rede de parceiros de negócios.
Tecnologia
Projetado para ser usado por
empresas diferentes, ou por divisões diferentes
dentro de uma mesma empresa.

Visibilidade na Sua Cadeia de
Suprimentos
Globalização crescente, alterações legais e
regulatórias, demandas de parceiros comerciais, preocupações com segurança, e
a pressão constante para fazer mais com
menos é transferida diretamente para a sua
cadeia de suprimentos corporativa.
Uma Corporação moderna necessita de uma
solução SCDM que seja transparente, íntegra, segura e com uma operação eficiente.

Supply Chain Data Manager
O sistema inclui processos de logística que abrangem desde a entrada de pedidos de
clientes como programação de entrega, aviso de embarque, faturas, envolvendo aí o
relacionamento entre documentos.
Possibilita à empresa usuária cumprir rigorosas condições de entrega e qualidade para
os relacionamentos de longo prazo com clientes que se baseiam na produtividade.
Integrar os fluxos de informações para as programações de envio e recebimento com
os outros processos

O sistema contém os seguintes módulos de gerenciamento:
Módulo de Pedidos
Módulo de Programação de Entrega
Módulo de Documentos
Módulo de Faturas
Módulo de Aviso de Embarque
Módulo de Arquivos
Módulo de Relátorios
Módulo de Produtos
Módulo de Parceiros

O SCDM dispõe de um visualizador de arquivos CAD (CAD Viewer) ,
ferramenta que visualiza vários formatos CAD como:
DWG, DGN, Catia, Solid Works, Pro-enginer e outros.
Esta ferramenta agiliza bastante a comunicação entre
fornecedor - empresa, tornando o processo mais rápido e eficiênte.
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