
GESTÃO DE 
LOGÍSTICA | WMS



Controle a movimentação e armazenagem para 

obter maior produtividade, redução de custos e 

tempo nos processos com tecnologia para gestão 

do seu negócio. Desde a entrada de matéria-prima 

até a expedição dos produtos acabados, 

gerenciando os equipamentos de movimentação, 

equipe operacional, distribuindo as atividades 

e convocando os recursos, ditando o ritmo das 

SOLUÇÕES PRESENTES EM TODAS AS ETAPAS DE ARMAZENAGEM

TENHA A SOLUÇÃO IDEAL PARA 
CONTROLE E GESTÃO DO SEU 
ARMAZÉM COM O WMS DA SENIOR

operações e monitorando a execução das tarefas.

Referência para gestão de logística nos 

segmentos de: Varejo, Industria, E-commerce, 

Distribuidores e Operadores Logístico 3PL.

A Senior ainda conta com um pacote de pequeno 

porte com implantação reduzida em CLOUD para 

estes mesmos segmentos.
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6 dos 10 maiores e-commerces do Brasil 
possuem logística inteligente com a Senior. 

Aproximadamente 40% das vendas do 
e-commerce varejista passam pelo WMS da Senior.

300 mil pedidos separados por dia na Black 
Friday em um centro de distribuição.

90% de redução de erros operacionais.

Mais de 50% dos herbicidas e pesticidas 

usados no agronegócio no Brasil utilizam 

nosso WMS.

44% de redução de custos com mão de obra.



PICKING BY VOICE

BENEFÍCIOS

Redução da ociosidade.

Aumento da Performance operacional e 
distribuição ativa de tarefas.

Evita os erros de separação e expedição.

Economia com equipamentos de movimentação.

Operações de logística automatizada 
em tempo real.

Informações gerenciais e indicadores 
da operação on-line. 

Redução de perdas e eliminação de retrabalho.

DESAFIOS
Investimentos para economizar, evitar 
erros e retrabalhos.

Redução de Custo Operacional.

Intensificação de troca de dados ao longo 
de toda a cadeia.

Aumento de velocidade do Fluxo de Informação.

Mudanças constantes no critério de 
reabastecimento.

Redução de Armazéns x Tecnologia de Informação. 

Atendimento personalizado.

Maior demanda de sincronização com a 
necessidade do cliente.

Diminuição do estoque e aumento de 
serviços agregados.

Competição entre cadeias de suprimentos.

DESTAQUES DA SOLUÇÃO

Priorização de embarques.

Classificação e controle de lotes.

Endereçamento automático.

Inventário cíclico e estático.

Separação com Convocação Ativa: 
Avalia as demandas e recursos, distribuindo 
automaticamente as tarefas reduzindo ociosidade.

Gestão de Contratos e Fiscal:  
Operadores logísticos controlam os contatos, 
faturamento e gestão fiscal em uma única solução.

Ganhe rapidez na 

operação de picking 

usando apenas o comando 

de voz e ganhe até 32% de 

ganho em produtividade 

na separação. Torne suas 

atividades mais rápidas e 

intuitivas reduzindo 

tempo de treinamento 

de novos funcionários e 

custo com aquisição 

de coletores de dados.



Reduza custos na negociação de frete e 

automatização dos processos de cálculo de 

previsão, seleção da melhor transportadora, 

recebimentos, auditoria e análise de documentos 

de transporte, importação de ocorrências 

para rastreamento, recebimento de faturas de 

Reduções de custos podem chegar a 30% variando 
conforme segmento e grau de maturidade da operação

GARANTA AS MELHORES CONDIÇÕES EM 
PREÇOS E PRAZOS NA CONTRATAÇÃO DE FRETES 
COM A GESTÃO DE FRETES | FIS DA SENIOR

Obtenha indicadores (KPI’s) da sua operação 
em tempo real, acompanhe ativamente a 
performance da sua equipe e operação.

FASTVISIONTenha mais agilidade 
com mobilidade ao 
seu alcance.

DESAFIOS
Pagamento duplicado de 
conhecimentos de transporte.

Incoerência nos valores de frete apresentados 
nos documentos emitidos pelas transportadoras.

Agrupamento incorreto de faturas de transporte.

Atraso em entregas.

Retrabalho na digitação de diversos documentos, 
ocorrências e faturas.

BENEFÍCIOS

Automatização na escolha da transportadora.

Redução dos tempos de contratação de frete.

Embarcador e transportadora integrados.

Acompanhamento de entregas e tracking.

Redução do tempo de conferencia das 
cobranças de frete.

Auditoria e autorização de pagamento de faturas.

Geração da pré-fatura para transportadora.

Análise de eficiência de transporte e indicadores.

transporte e pagamento.

A solução atende empresas que realizam 

contratação de serviços de frete, como 

indústrias, atacadistas e distribuidores, varejistas, 

e-commerce, cooperativas de produção e 

consumo e produtores rurais.

Simplifique a gestão em todas as 
etapas do seu negócio:

DESTAQUES DA SOLUÇÃO
Plataforma web.

Facilidade de uso.

Ranking das transportadoras.

Workflow para roteiro de status dos documentos.

Aprovação de agravamentos de entrega.

Automatização na escolha da transportadora.

Embarcador e transportadora integrados.

Acompanhamento de entregas e tracking.

Auditoria e autorização de pagamento de faturas.

Análise de eficiência de transporte e indicadores.



A SENIOR

A Senior é referência nacional em 

desenvolvimento de softwares para 

gestão Empresarial, Logística, de Pessoas, 

de Relacionamento e de Segurança. 

Oferecemos, também, consultorias com 

especialistas para ajudar a detectar pontos 

baixos e altos da gestão e os transformar 

em estratégia de negócios.

Está comprovado: a Senior tem a tecnologia 

como principal ferramenta para fazer sua 

empresa evoluir 35% mais rápido*. Isso é inovar, 

aumentar a produtividade, simplificar a tomada 

de decisão e impulsionar a força do seu negócio.

Esta é a Senior, uma empresa em constante 

evolução e que não para de crescer. *F
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MISSÃO
Prover diferenciais competitivos 

e sustentáveis para as organizações, com 

pessoas comprometidas e valorizadas.

NEGÓCIO
Soluções de alta performance 

para gestão.

VISÃO
Ser a melhor escolha em soluções 

inovadoras.

VALORES
Foco no cliente, Ética, Inovação, 

Valorização de Pessoas, Qualidade 

e Maximização dos Resultados.



0800 648 3300 senior.sistemas1
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Performance Corporativa

Gestão de Relacionamento | CRM

Gestão de Logística | WMS TMS

Gestão de Acesso e Segurança

senior.com.br(11) 95485-0300


