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Colaboração em redes complexas

Remoção de ilhas de informação

Melhoria da disponibilidade dos 
produtos

Receção de alertas preditivos à 
medida que ocorrem

Harmonização de diferentes 
sistemas de TI

Acesso rápido a informação crítica

Inteligência na cadeia de 
abastecimento colaborativa  
em tempo real ... para controlo  
e visibilidade total

Cadeia de abastecimento em rede

Conhecimento em tempo real

Controlo de custos

Melhoria contínua



Visibilidade da cadeia de 
abastecimento em tempo real
A ZetesOlympus é uma ferramenta de
inteligência na cadeia de abastecimento
colaborativa que concede visibilidade
operacional em tempo real, alertas
relativos a eventos críticos e fluxos
de inventário na rede de parceiros e
transportadores de ponta-a-ponta.

Rastreio dos indicadores 
chave do desempenho (KPI) de 
fornecedores em tempo real/
alertas preditivos

+

Aumento de encomendas 
perfeitas e da satisfação dos 
clientes +

Eficiência superior 
e custos reduzidos

• Alertas preditivos de atrasos de 
eventos, falhas e potenciais ruturas

• Aumento das vendas na sequência 
de menos ruturas de stock

• Melhoria da eficiência de 
recursos, inventários, call 
centre, trabalho, etc.

• Melhoria de entregas OTIF 
(atempadas e totais)

• Redução dos custos/penalizações  
por não conformidade

• Redução dos custos 
associados a medidas 
corretivas de ruturas

• Otimização do desempenho/
utilização de fornecedores

• Ativação dinâmica de 
reencaminhamento/reatribuição  
de encomendas

• Maior celeridade na 
resolução de litígios e 
pagamentos

O acesso baseado na web fornece informações, 
quer esteja à secretária ou em movimento

Usufrua das vantagens com maior celeridade e maior eficiência em termos de 
custos com zero riscos para os sistemas existentes

• Proceda à gestão de questões de desempenho críticas na rede da cadeia  
de abastecimento alargada com visibilidade do “cenário alargado”.

• Receba antecipadamente alertas para visualizar eventos que possam  
afetar o planeamento.

• Maximize a tecnologia IoT para a captura de eventos remotos.

• Promova a colaboração entre agentes de logística, transportadores  
e fornecedores.

• Personalize dashboards para funções específicas e 
relatórios que possam ser necessários.

• Usufrua de uma visibilidade completa e precisa 
relativamente a encomendas individuais e ao estado das 
expedições de entrada/saída na cadeia de abastecimento.

• Ajuste alertas para funções específicas dos intervenientes 
e de acordo com marcos planeados.

• Mantenha-se atualizado onde quer que esteja através de 
um acesso seguro e fácil ao portal da web.

• Maximize os sistemas de informação de 
parceiros da cadeia de abastecimento para 
aceder e filtrar dados de eventos críticos.

• Interaja com o hub de dados ZetesOlympus 
para harmonizar e visualizar o que é  
relevante para os intervenientes.

• Prepare o seu investimento para o futuro 
através de flexibilidade e escalabilidade para 
corresponder aos requisitos que possam surgir.

www.zetes.com

Maximização do cumprimento perfeito de encomendas e da eficiência da cadeia de abastecimento

Mantenha-se ágil com a visibilidade a 360° e alertas preditivos

Conceda à sua equipa dashboards personalizados

Harmonização de diferentes sistemas de TI
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