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Introdução 
 

Toda a empresa bem sucedida 

suas despesas e maximiza suas receitas, 

sem deixar de atender da melhor forma 

seu cliente. 

Assim também acontece na Logística, 

cada processo envolvido na cadeia de 

suprimentos precisa ser otimizad

controlado e, de forma global, 

seus objetivos.  

Se você ainda não sabe por onde 

começar a melhorar seus processos, a 

conferência dos seus pedidos, ou o 

chamado   Checkout,   é   uma 
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Toda a empresa bem sucedida minimiza 

suas receitas, 

sem deixar de atender da melhor forma 

Assim também acontece na Logística, 

cada processo envolvido na cadeia de 

suprimentos precisa ser otimizado e 

controlado e, de forma global, atingir 

Se você ainda não sabe por onde 

começar a melhorar seus processos, a 

conferência dos seus pedidos, ou o 

uma    ótima     

 

 

opção. 

O controle do processo de C

vai garantir itens e quantidades corretos 

e minimizar erros de entregas de 

volumes.  
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O controle do processo de Checkout  
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Processo 
 

O checkout é realizado após o processo 

de separação. 

Ele  será  responsável por garantir 

os itens separados fisicamente 

correspondam exatamente ao pedido 

do cliente.  

Estabeleça passo a passo como deverá 

ser feita essa conferência, defina 

critérios e analise o fluxo das 

informações entre as áreas envolvidas.
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Packing List 
 

O packing list é a lista do conteúdo do 

que foi embalado em cada volume.

Nesse processo o conferente informa ao 

sistema a abertura e fechamento de um 

novo volume e lê item a item os 

produtos conforme os coloca dentro do 

volume. 

Embora esse processo seja mais 

demorado, o uso desse processo 

permite uma rastreabilidade maior do 

pedido do cliente e do seu estoque.
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Codificação 
 

A causa da maior parte dos problemas 

de entregas erradas tem como origem a 

identificação dos itens. 

Por isso, siga as orientações a seguir 

para melhorar a codificação dos seus 

produtos: 

� Crie um novo código para

� Cadastre seus produtos 

internacionalmente  (utilize a GS1)

� Padronize quantidades para cada 

embalagem 
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A causa da maior parte dos problemas 

de entregas erradas tem como origem a 

Por isso, siga as orientações a seguir 

a codificação dos seus 

Crie um novo código para cada SKU  

Cadastre seus produtos 

(utilize a GS1) 

Padronize quantidades para cada 

 

 
� Estabeleça códigos diferentes para 

cada tipo de embalagem

� Identifique cada item do seu depósito 

com o código de barras 

correspondente  

� Mantenha seu cadastro de produto 

atualizado 
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Estabeleça códigos diferentes para 

cada tipo de embalagem 

Identifique cada item do seu depósito 

com o código de barras 

Mantenha seu cadastro de produto 
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Divergências 
 

O que fazer em caso de divergência de 

quantidades ou pedidos incompletos?

Identifique a razão das divergências: 

quebra de estoque, separação errada, 

identificação errada.  

Analisando as divergências você vai 

melhorar seu processo, aumentar suas 

vendas e reduzir despesas de 

reentregas. 
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Integração 
 
A comunicação entre as áre

envolvidas é eficiente? 
 

� Não pode haver alteração no pedido 

depois de ser conferido 

� A nota fiscal só pode ser gerada 

depois dos volumes serem montados

� A quantidade efetivamente conferida 

do pedido é que deve ser usada para 

gerar a nota. 
 

O fluxo de informações precisa ser 

integrado para que haja consistência 

nos processos. 
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Etiquetas de Expedição
 

Mesmo que você não tenha um 

processo automático de conferência de 

embarque, a identificação dos volumes 

vai auxiliar os conferentes quando f

carregar os veículos.  

Destaque informações importantes 

como: 

� Número do pedido 

� Número da nota fiscal 

� Total de volumes do pedido

� Endereço de entrega 
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Etiquetas de Expedição 

Mesmo que você não tenha um 

processo automático de conferência de 

embarque, a identificação dos volumes 

vai auxiliar os conferentes quando forem 

Destaque informações importantes 

Total de volumes do pedido 
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E-commerce 
 

As compras pela internet já 

correspondem a uma significativa parte 

das vendas das empresas e tendem a 

aumentar. 

Em vendas para o consumidor final as 

empresas utilizam serviços dos correios 

utilizando etiquetas registradas como 

Sedex ou PAC. 

Os códigos adquiridos nos Correios 

permitem  rastreabilidade dos volumes e 

facilitam a logística reversa. 
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Gestão 
 

Supervisione seus pedidos procurando 

ter como objetivo final o pedido 

perfeito: Itens e quantidades corretos, 

entregues no tempo acordado, em 

perfeito estado e devidamente 

identificados. 

Para isso, relatórios e gráficos do que 

está acontecendo em tempo real no 

seu depósito são fundamentais para 

que você tome as decisões certas: 

identifique pedidos atrasados, realoque 

pessoal e deixe seu cliente satisfeito.
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Infraestrutura 
 

Utilize a tecnologia a seu favor. Você 

poderá melhorar seu processo utilizando 

conceitos e equipamentos tais

� Softwares de impressão de etiquetas 

de código de barras 

� Leitores/coletores de dados

� Etiquetadoras 

� Internet 

Considere opção de aluguel de 

equipamentos, isso vai reduzir o custo do

seu projeto e encurtar o cronograma de

implantação. 
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A TWx é pioneira em soluções de 
código de barras  

(Warehouse Management System

no Brasil, o que permitiu obter até 

hoje, mais de 300 sites com soluções 

implementadas e mais de 5.000 

usuários que utilizam soluções de 

mobilidade nos mas diversos 

setores. 

O software AUTOLOG WMS

integração de dados com ERP´s e 

implementação modular.
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é pioneira em soluções de 

  e WMS 

Warehouse Management System)  

no Brasil, o que permitiu obter até 

hoje, mais de 300 sites com soluções 

implementadas e mais de 5.000 

usuários que utilizam soluções de 

mobilidade nos mas diversos 

WMS foca a 

com ERP´s e 

.  

Está presente em diversos 

segmentos da operação logística 

como : 

• Operador Logístico

• Distribuidor 

• Indústria 

• E-commerce 

 

Estamos aguardando o seu contato 

pelo tel. (11)2176-3500 

do e-mail contato@twx.com.br

para apresentar a melhor solução 

para sua empresa. 

 

TWx Autolog WMS  

www.twx.com.br    Tel. (11) 2176-3500 

bida sem autorização prévia.       Proibida a comercialização. 

13 

Está presente em diversos 

segmentos da operação logística 
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