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LOGÍSTICA INBOUND

Recebimento
de Cargas
Qualifique a relação com seus
fornecedores e otimize processos de
realização e execução de agendas.

Cadastro de parâmetros por capacidade e janela
de operação, que reduzem riscos de segurança e
filas com o controle efetivo de acessos à empresa.

BENEFÍCIOS
Eliminar processos manuais e trazer
transparência para a comunicação.

Consultar ações com ampla
visibilidade aos envolvidos.

Reduzir custos com a antecipação das
tratativas de regras de negócio e ﬁsco.

Acessar informações de eﬁciência dos
agendamentos realizados.

COMO FUNCIONA
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1. INÍCIO DO PROCESSO
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O comprador entra em contato com seu
fornecedor e faz a solicitação de compra de
suprimentos.
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2. ENVIO DE NOTAS FISCAIS
O fornecedor envia as Notas Fiscais de venda,
que são cadastradas no Portal Entregou para
liberação da agenda.

3. VALIDAÇÃO
Por meio do Portal Entregou é realizada a
validação da NF de venda na Sefaz.

4. LIBERAÇÃO DA AGENDA
Principais Funcionalidades
• Agenda de acordo com os parâmetros de
capacidade e janelas de operação;
• Controle de filas na portaria e movimentações
de caminhões no pátio;
• Antecipação de divergências fiscais ou de
pedidos para evitar desperdícios com filas,
cobranças extras de estadia e recusa de
pedidos.
• Possibilidade de emissão, recebimento e
armazenamento de documentos fiscais em
parceria com as Soluções da Oobj.

O comprador libera a agenda para o
fornecedor verificar as disponibilidades de
entrega.

5. MOVIMENTAÇÃO
O comprador controla entradas nas portarias,
docas e no pátio. Além disso, acessa
informações de desempenho por meio de
indicadores da operação.

6. EXECUÇÃO DA AGENDA
O fornecedor cumpre a entrega agendada,
encerrando o processo registrado.

Clientes que aprimoraram seus processos de rebimento de cargas:

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

