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  A D&R Assessoria, Treinamentos e Projetos em TI atua desde 

2000, prestando serviços na área de Tecnologia da Informação, servindo 

empresas multinacionais e nacionais de segmentos diversos. 

 Contamos com profissionais capacitados que atuam nos projetos 

de acordo com as melhores práticas de mercado. 

 Em parceria com as empresas Indecs Argentina SA e Valquimia, 

oferecemos soluções completas para operacionalizar com qualidade os 

serviços de logística e distribuição de seus produtos. 
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Proposta de Valor 

Operação fácil e intuitiva 

Fácil treinamento e capacitação 

Fácil integração com os sistemas legados 

Aumento da qualidade do serviço aos clientes, 

através de planejamento de rotas de entrega e 

redução de erros na preparação dos pedidos 

 

Vantagens Competitivas 

Diminuição dos tempos e custos operacionais 

Melhora no atendimento ao cliente 

Melhora na qualidade das entregas 

Redução do time operacional 

Diminuição dos custos de frete e manuseio das 

cargas 

Diminuição nos custos de armazenamento 

 



D&R Consultoria 

 

 

 

 



D&R Consultoria 

Controle de Faltas de Produtos no Recebimento 

Controle de Faltas de Estoque 

Reposições de Produtos Automáticas e Programadas 

Re-localização da mercadoria 

Monitoramento de Incidências 

Diferentes unidades de medida para o mesmo SKU 

 

Curva ABC dos Produtos 

Radio Frequência 

Alta parametrização 

Definição de Otimização de Percursos 

Designação de Tarefas e Setores de Acordo com o perfil 

do usuário 

Controle do Recebimento por Paletes 

Controle de Validade por Limites 

 

 

Principais Funcionalidades 
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Integração com balança para avaliação de pesos e 

volumes dos pedidos 

Cálculo de Frete 

Controle de Entregas 

Gerenciamento de Tarefas com possibilidade de 

alteração na prioridade das tarefas 

 

 

Rastreabilidade de estoque, paletes e produtos 

Gerenciamento de Produtividade 

Crossdocking 

Separação por pacotes de pedidos 

Priorização da carga na preparação 

Controle de Saída por Palete Fechado 

Faturamento a partir do gerenciamento da carga 

Folha de Separação de acordo com coletas ou rotas de 

entrega 
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