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LOGÍSTICA OUTBOUND

Rastreio
de Pedidos
Acompanhe ocorrências e registros
de eventos de transporte
com o compartilhamento de
informações em tempo real.

Visibilidade dos ciclos de pedido para
qualificar os níveis de atendimento
e reduzir custos operacionais.

BENEFÍCIOS
Monitorar a eﬁciência do processo
com indicadores e controle de lead time.

Integrar várias transportadoras para
coleta dos eventos de entrega.

Ampliar a visibilidade do ciclo de pedidos
para toda a empresa e seus clientes.

Garantir agilidade para o registro de
ocorrências com informações completas.

Apoiar o Customer Service com a
previsão informações do processo.

Utilizar aplicativos mobile com envio e
rastreio de informações do pedidos.

COMO FUNCIONA
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1. INÍCIO DO PROCESSO
O processo inicia quando seu Cliente
realiza uma compra, recebe a aprovação
de pagamento e é notificado sobre a
emissão da Nota Fiscal.
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2. PROCESSAMENTO DO PEDIDO
(EMISSÃO DA NF)
Com a aprovação da compra, a empresa fatura
o pedido e a transportadora é notificada para
fazer a sua retirada.

Principais Funcionalidades
• Rastreio da emissão da Nota Fiscal até a
entrega do pedido ao cliente final;
• Cadastro de fluxo para monitoramento de
etapas de entrega pré-definidas;
• Gerenciamento de alertas ativos
personalizados para cada etapa;
• Visualização do andamento das etapas
integrada com aplicativos de baixa e rastreio.
• Possibilidade de emissão, recebimento e
armazenamento de documentos fiscais em
parceria com as Soluções da Oobj.

3. TRANSPORTE
Após a coleta do pedido, inicia-se o processo
de entrega, com o rastreamento da NF
conforme fluxo cadastrado.

4. ENTREGA
Por meio do Portal Entregou ou aplicativo
acompanhamento do processo até a entrega
ao seu cliente, com visibilidade de todas as
partes envolvidas no processo com
indicadores do processo para análises
gerenciais.

Clientes que rastreiam suas entregas em tempo real:

RASTREIO DE PEDIDOS E
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Com o app do Entregou
é possível realizar
o acompanhamento
das entregas conforme
o registro em tempo real.

Obtenha informações e
comprovantes por parte do
transportador, com gestão
do processo desde a emissão
da Nota Fiscal até entrega do
pedido ao cliente final.

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

