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LOGÍSTICA INBOUND

Operações
de Compra
Acompanhe a troca de informações
com fornecedores nas diferentes
relações da cadeia de suprimentos.

Solução desenvolvida para empresas que
se relacionam com um alto volume de
fornecedores e buscam um processo mais
eficiente em sua cadeia de recebimento.

BENEFÍCIOS
Gerenciar sua carteira de pedidos com
redução de custos operacionais.

Padronizar a comunicação e follow-up
nas compras e ressuprimentos.

Ampliar a adesão de fornecedores aos
projetos colaborativos.

Antecipar críticas e divergências
entre nota ﬁscal e pedido.

Garantir prazos com a integração aos
agendamentos de entregas.

COMO FUNCIONA
1. INÍCIO DO PROCESSO
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O comprador faz a solicitação do pedido, que
é enviado automaticamente ao Portal
Entregou.

2. SOLICITAÇÃO DO PEDIDO
Por meio do Portal Entregou é feito o
processamento do pedido.

3. PROCESSAMENTO DO ARQUIVO
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Após o arquivo ser recebido, os dados são
integrados e o pedido disponibilizado ao
respectivo fornecedor.

4. ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO
Principais Funcionalidades
• Alertas ativos;
• Download e impressão de Ordens de Compra;
• Follow-up das atividades;
• Monitoramento das operações de compras;
• Velocidade na troca de informações para
padronizar e minimizar falhas em processos;
• Possibilidade de emissão, recebimento e
armazenamento de documentos fiscais em
parceria com as Soluções da Oobj.

O fornecedor verifica itens como capacidade
de atendimento do pedido e disponibilidade
de estoque e, caso positivo, emite a Nota
Fiscal para o comprador.

5. VALIDAÇÃO
O Portal Entregou realiza a validação da Nota
Fiscal na Sefaz.

6. NOTA FISCAL
Com a NF disponibilizada na Sefaz, ela é
integrada ao Portal Entregou e fica acessível
ao comprador, bem como todas as críticas
configuradas pela comprador na validação
entre pedido e nota fiscal.

Clientes que aprimoraram seus processos de compra:

SOBRE NÓS
A eSales nasceu em 1995 diante de um cenário no
Brasil que ampliava as relações entre as empresas
e os parceiros de sua comunidade de negócios.
Esse novo foco empresarial, que rompia as
fronteiras dos processos internos, trouxe novas

Nossos Números
25 anos de experiência.

necessidades e exigiu um novo olhar sobre os
processos interempresariais. Assim, surgiu a
eSales, pioneira no Brasil em integração de

2,5 mil transportadoras integradas.

parceiros e desenvolvimento de comunidades de
negócios.

+ 1 mil clientes embarcadores.

Nosso propósito é transformar a cadeia de
negócios de nossos clientes e do mercado por
meio de plataformas de gestão alinhadas aos
conceitos da Indústria 4.0. Por meio da total
integração entre parceiros de negócios,
fornecemos a capacidade de análise, crítica e

280 mil interconexões empresariais
governamentais via EDI.
340 mil usuários atendidos pelo
portfólio de soluções.

tomada de decisões em real time, além da
conexão entre processos internos e externos do negócio, automatização, robotização e total
disponibilidade das plataformas na nuvem.
A eSales é uma das empresas que compõem o Grupo eSales.

Vamos conversar? Estamos esperando seu contato!

esales.com.br

