
LOGÍSTICA
DIGITAL



A complexidade da logística dá-se não apenas pela diversificação dos seus
intervenientes em trocas comerciais nacionais ou internacionais? Desde a geração de
uma Lead para um agente marítimo à remessa da mercadoria na origem que inclui
armazenamento, embalamento, transporte, operações de enchimento, consolidação de
cargas, burocracia na origem e no destino, obrigatoriedade no cumprimento da legislação
e muitas outras etapas de responsabilidade do transitário, parques de logística, etc., até
que a mercadoria seja entregue ao representante/dono da carga no destino há um
conjunto de tarefas e ações específicas que atualmente ainda são tratadas utilizando
para o efeito recursos e ferramentas estanques e limitadas a cada interveniente.

Portugal tem vivido a transição deste cenário. Verifica-se que muitas entidades ainda
utilizam o recurso de documentação em papel suportado por ferramentas como o Excel,
e softwares que até funcionam bem no contexto isolado, mas sem integração com a
cadeia complexa de logística na qual estão inseridos.

Eficiente mas pouco eficaz, este cenário tradicional segue com pouca força face à
contexto digital. Isso porque, este permite sincronizar processos, o que reduz falhas.
Aumenta a capacidade de resposta pela intervenção em tempo real, permite que a
informação esteja sincronizada com o ecossistema da logística e comunica com os
demais intervenientes, para que de forma integrada, todos os processos aconteçam em
sincronia e interligados.
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EFICIENTE MAS POUCO EFICAZ

info@sevways.com



57%
Vencimento de ações

38%
Crescimento financeiro

Várias entidades já dão voz à digitalização
tornando possível implementar um sistema
único e interligado com os diversos
microssistemas. A informação em tempo
real permite ver com clareza o processo e
intervir no momento com uma solução.

Esta possibilidade altera a dinâmica do
setor com impacto direto no resultado de
toda a cadeia logística, facilmente
percecionada pela agilidade e rapidez no
que refere à resolução de problemas em
tempo real. 

A informação era então recebida
tardiamente e registada em soluções
desconectadas. Este registo e gestão que
conta com o suporte em papel ou controlo
informativo isolado limita o ecossistema
da logística pois reduz sua capacidade de
resposta e de intervenção eficiente das
diferentes entidades no momento exato
em que é necessário atuar.

Fonte única de verdade.
Sincronizar processos.
Aumentar a capacidade de resposta.
Reduzir o tempo de resolução de um
problema.
Ter acesso a informação em tempo
real·
Comunicar em tempo real erros,
inconformidades e falhas.
Intervir no momento.
Tornar claro para todos os
intervenientes da cadeia logística.
Alinhamento interno e externo.

Os meios e recursos quando usados com
contexto digital tornam possível, por
exemplo, incluir diversos intervenientes
num só sistema. Tor na possível:

PORTS & SHIPPING

Diferentes sistemas de TI devem ser capazes de comunicar e trocar informações sem perder
dados. O Sage X3 foi desenvolvido para fornecer operações de front e back office, funcionando
inteiramente no navegador e em qualquer dispositivo. Pode ser dimensionado para milhares de
utilizadores e se integrar perfeitamente a sistemas externos. O Sage X3 é a escolha natural para
fornecer uma solução prescrita para o setor de remessa usando regras e processos de negócios
predefinidos, juntamente com uma experiência de utilizador que lidera o mercado.

DIGITALIZAR É O FUTURO OBJETIVOS
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INFORMAÇÃO ISOLADA
NÃO GERA VALOR

Cenário em Portugal

Sincronizar operações pela partilha da informação de cada parte envolvida no processo
logístico em tempo real permite o acompanhamento presencial e remoto de cada
operação e de igual forma permite que as tarefas à medida que sejam feitas estejam
sujeitas a intervenções de correção no momento em que esta necessidade de verifique.
 
A transparência da logística pela monitorização em Cloud revoluciona o setor. Cria uma
dinâmica completamente diferente da atual nos portos que ainda não contam com todos
os recursos tecnológicos. Isso porque torna possível ter em posse a informação das
diferentes entidades envolvidas em tempo real, com vistas à sincronização das
operações.

FONTE ÚNICA DE VERDADE
Diferenciação

Outro aspeto que corrobora a rapidez e agilidade para o setor da logística proveniente
da digitalização dos processos é a capacidade de intervenção seja em que fase do
processo e por qualquer entidade. Acompanhar, antecipar soluções e intervir de forma
rápida na resolução de um problema no momento em que ocorre é uma das principais
mais valias para que as empresas de logística não apenas invistam em tecnologia à sua
medida, como também antecipem as medidas necessárias para que a digitalização esteja
mais próxima da sua realidade diária em substituição de processos morosos e
burocráticos, cujo suporte ainda seja essencialmente papel e o registo em documentos
de excel.

Dispor desta informação em qualquer momento e e em qualquer dispositivo móvel, além
de salvaguardar a segurança dos dados, otimiza as operações pelo rapidez e agilidade
que advém do acesso à informação em tempo real.
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Quem atua na área de Logística compreende a complexidades de qualquer ação. São
muitas as entidades e processos envolvidos e quanto maior a possibilidade de conexão
entre os envolvidos, maior a hipótese de tornar  possível a sincronização dos processos,
por meio da digitalização que inclui o uso de ferramentas em Cloud. Ter em mão o
acesso a toda essa informação torna da a cadeia logística mais clara para os seus
intervenientes e clientes.

Para as entidades e terminais que já se encontram numa fase mais avançada da
digitalização e utilizam soluções em Cloud com ferramentas desenhadas especialmente
para dar resposta à complexidade do setor,  contam com recursos diferenciados tais
como  a definição de soluções para cada especificidade e pormenor. É notável a
perceção do valor da digitalização pela sincronização das operações em todas as suas
fases. Redução dos erros no que toca a automação de processos, comunicação integrada,
transparência dos processos e mais agilidade.

LOGÍSTICA
INFORMAÇÃO
INTEGRADA

Proposta de valor
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ALINHAMENTO INTERNO E EXTERNO


