WAREHOUSE
& INVENTORY

Gerencie seu estoque e almoxarifado
com maior eciência e precisão.

Adicione uma interface mobile moderna à
sua gestão de estoque e almoxarifado,
integrada ao SAP.
Controle os movimentos de entrada e saída do
estoque por meio de uma interface intuitiva,
enquanto mantém os dados no SAP. Tudo em tempo
real. Diminua as tarefas administrativas, melhore a
precisão dos dados, reduza o inventário e os custos
com esta solução mobile totalmente integrada e
certicada pela SAP.

A solução mobile de almoxarifado
e estoque mais completa
Ofereça à equipe do almoxarifado acesso ao SAP na palma
de suas mãos. A solução Sigga Warehouse & Inventory tem
cobertura para uma ampla gama de atividades, incluindo
transações de entrada e saída, além de uma interface
intuitiva. Também fornece acesso total às informações, até
mesmo quando o usuário está ofine. Substitua o papel por
uma solução mobile criada para simplicar os
procedimentos de estoque com SAP.

Estoque
Consulte a disponibilidade e situação geral de um
material em estoques MM e WM. Utilize os ltros
para facilitar a pesquisa de materiais. Aja de forma
imediata no caso de componentes críticos.

Recebimento

Inventário

Receba e faça a contagem as mercadorias no pátio,
além de lançar o Recebimento de Mercadorias por
meio do Documento de Recebimento.

Faça contagens mais rápidas e precisas de ciclo
de inventário e crie documentos de inventário.
Valide, aprove e envie ajustes ao SAP.

Entrada

Inspeção de qualidade

Encaminhe o recebimento de mercadorias por meio
de um pedido de compra. Avalie e faça a contagem
de materiais, anexe fotos, imprima etiquetas e
registre facilmente qualquer alteração.

Realize o processo de inspeção de qualidade de
materiais, avalie características, registre defeitos e
determine a decisão de utilização.

Movimentação

Armazenagem

Faça a emissão de mercadorias ou lançamento de
transferência com diferentes tipos de movimento
(online ou ofine), colete aprovações digitais e
conrme automaticamente suas atualizações.

Crie e/ou conrme eletronicamente suas ordens de
transferência em campo, para garantir um processo
de armazenamento mais rápido e preciso.

Entrega

Lista Inteligente

Mobilize o processo de Picking a partir de
documentos de entrega, conrmando a
separação de materiais e atualizando os dados
necessários para nalizar o processo.

Faça a separação antecipada dos itens associados
a uma reserva, registre em uma lista digital que será
utilizada para acelerar o processo de atendimento
das reservas com grandes volumes de itens.

Reserva

Despacho

Crie ou atualize reservas para centros de custo
e ordens de serviço facilmente.

Execute o despacho dos documentos SAP
com agilidade, designando a cada responsável
sua respectiva tarefa.

Principais benefícios
Aumento da produtividade e a eficiência
Elimine tarefas burocráticas e o uso excessivo de papel.
Consulte informações e realize tarefas a qualquer hora e
lugar, de forma ágil e intuitiva.

Redução de custos e níveis de estoque
Tome decisões com base em dados precisos e atualizados
para a compra de materiais, alinhando seus níveis de estoque
às demandas internas reais.

Gerenciamento dos inventários
Controle com precisão os itens armazenados por meio de
inventários com dupla checagem, aprovação e recontagem
de estoque, resolvendo qualquer divergência de forma
rápida e fácil.

Aumento na confiabilidade
Acompanhe recebimentos, entradas, reservas e
movimentação de materiais, com controle quantitativo e
qualitativo dos itens.

Redução de erro humano com automatização
Reduza os erros operacionais com o uso de sensores,
beacons, leitores de código e etiquetas RFID para localizar,
identicar e despachar materiais.

Otimização dos processos de armazenamento
Armazene materiais por centro de custo, depósito (MM) ou
posição (WM). Melhore a organização e a segurança,
enquanto reduz erros e chances de extravios.

Uso de tecnologias aplicadas
A solução Sigga Warehouse & Inventory tem integração
com as tecnologias líderes de mercado a fim de facilitar
e otimizar as suas rotinas de almoxarifado.

QR Code
RFID

Especicações

Assinatura
Digital

Autoatendimento

Compatibilidades de dispositivos móveis:
iPad, iPhones para as versões mais recentes do sistema
operacional
Smartphones e tablets Android para as versões mais
recentes do sistema operacional
Smartphones e tablets Windows para as versões mais
recentes do sistema operacional

A Sigga garante a compatibilidade continua com versões
futuras de dispositivos moveis ou sistemas operacionais
para Windows, Android e iOS
Servidor: SAP NetWeaver 7.0 ou superior
Requer a instalação do pacote complementar Sigga ABAP
Parceiro SAP Prata; Solução certicada SAP compatível
com SAP ERP 6 ou superior, incluindo SAP S/4 Hana.

PLANNING &
SCHEDULING

Amplie seu impacto de
transformação digital
Substitua processos lentos e inecientes de
extração ou inserção de dados no sistema SAP
com o pacote de Soluções da Sigga para
otimizar a Gestão de Ativos.

WAREHOUSE
& INVENTORY

MOBILE EAM

Sigga EAM
portifólio integrado

Agende uma demonstração hoje. sigga.com.br
TECHNOLOGIES

