SOLUÇÕES | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN

LOGÍSTICA OUTBOUND

Gestão de
Transportes
Integre seu processo e monitore
o desempenho e cumprimento de
prazos em sua logística de distribuição.

Maior produtividade para sua operação de
transportes, com redução de custos e aumento
do nível de serviço em suas entregas.

BENEFÍCIOS
Otimizar distribuição e abastecimento de
pedidos com a análise de lead times.

Acessar pré-faturas para agilizar
pagamentos de serviços de transportes.

Utilizar indicadores para avaliar o
desempenho e controle de entregas.

Reduzir custos ao administrar a conta
frete e identiﬁcar cobranças indevidas.

Embasar negociações com fornecedores
utilizando informações do processo.

Escolher os melhores fornecedores de
transportes com auxílio de simulações.

COMO FUNCIONA
1. INÍCIO DO PROCESSO
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A transportadora realiza o acordo com a
empresa e o acerto das tabelas de frete, que
são cadastradas no Portal Entregou.
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2. CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO

1

4

6

Por meio do Portal Entregou, é feita a
validação da Nota Fiscal na Sefaz, a
conferência das tabelas de frete e o envio da
NF para os transportadores.

3. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
Os detalhes do frete são enviados através do
Conhecimento de Transporte.
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Principais Funcionalidades
• Informações centralizadas e integradas para
monitorar o desempenho e cumprimento de
prazos de toda sua logística de distribuição;
• Indicadores de eficiência de transporte e
entrega para uma visibilidade completa das
ocorrências de transporte recebidas em tempo
real.
• Possibilidade de emissão, recebimento e
armazenamento de documentos fiscais em
parceria com as Soluções da Oobj.

4. INFORMAÇÕES DA VIAGEM
O transportador atualiza as informações de
viagem / entrega para a empresa, que faz a
validação dos parâmetros necessários para
autorização de frete.

5. PROCESSAMENTO
São disponibilizados documentos como
Romaneio, CTe, Pré-Fatura e Fatura, além do
cadastro e acompanhamento de Ocorrências.

6. PERFORMANCE E CONFERÊNCIA
As faturas de cobrança dos serviços, geradas
pelas transportadoras, são comparadas
automaticamente e as informações de
performance ficam disponíveis para análise
estratégica de seu processo e futuras tomadas
de decisão.

Clientes que elevaram a produtividade de suas operações logísticas:

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

