otimização
de informações

CORPORATE SYSTEMS, GESTÃO DE ARMAZÉNS.
O Storage é um conjunto de soluções
desenvolvidas para gerenciar de forma
estratégica e operacional os Armazéns de
Granel ( Sólido e Líquido). Possibilita a
gestão do controle de estoque dos
produtos desde a descarga até o retorno ao
cliente, por meio de consulta em tempo
real, envio de e-mails, administração dos
contratos, controle diferenças
operacionais,

cálculo automático de consumo de
nitrogênio.
Atende todas as exigências da
Receita Federal (legislação de
alfândegamento, entreposto),
Polícia Federal (Entorpecentes),
ANP (derivados de petróleo e
álcool), Antaq, Exército (mapa de

otimização
de informações

Comercial

Controle de Veículos

Cadastramento de todas as condições da
negociação com o cliente, informando a
quantidade máxima permitida para
armazenagem, preço para armazenagem
excedente, regras para cálculo de nitrogênio,
FUNDAF, Ad-Valorem e SOP, com controle por
período de armazenagem. Geração automática
de pedidos de acordo com regras pré
estabelecidas, a cada vencimento de contrato.

Controla a movimentação no pátio, permitindo a
visualização da situação de cada veículo com
relação ao tempo de operação.
Emissão de check-list para inspeção do veiculo
e realiza planejamento de carga e tanque de
todos os clientes.

Emissão de notas fiscais, boletos bancários e
diversos relatórios gerenciais como Análise de
Faturamento, Faturamento por cliente/serviço,
Consulta Histórico de Contratos, etc.

Controle

Balança

Lançamento de DI, BL e demais documentos
relacionados à liberação do produto.
Inclusive nota fiscal de armazenagem,
transferências internas, movimentação de
produtos, emissão de notas de transferência de
propriedade, e outras notas que não envolvam o
processo de retorno ao cliente.

Administra a movimentação de carga e
descarga de produtos, efetuando a pesagem
dos veículos de forma automática através de
interface com vários modelos de balanças.
Integração com o módulo comercial, para que
a operação seja bloqueada caso haja algum
impedimento contratual.

Emissão de relatórios com a posição de saldos
por cliente, por produto e por lote. Relatórios de
movimentação de armazenagem, diferenças
físico/fiscal, etc.

Impressão de ticket e autorização de operação
contendo dados do cliente, produto e depósito,
que acompanhará o veículo até a conclusão
do processo de carga ou descarga.
Emissão de notas fiscais de retorno de
armazenagem. Relatórios com informações
sobre quantidades movimentadas
apresentando as diferenças entre peso de
nota e balança, entre outros.
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Estoque Físico

Operações

Cálculo do volume dos tanques através de rotina
de medição.
Cadastramento da arqueação de todos os
tanques.
Emissão de relatórios com a posição do estoque
físico. Integração com radar (Saab) e medidores
de nível.

Este módulo é responsável por registrar toda a
programação e operação do navio. Serão
emitidos laudos de acompanhamento do navio,
com todas as ocorrencias e equipamentos
utilizados durante o processo operacional.
A partir deste módulo será possível obter a
rastreabilidade de tanques e equipamentos e
emissão da agenda no navio.

Obrigações Fiscais
Este módulo tem como objetivo a geração de
arquivos e relatórios, baseados nas informações
geradas pelo módulo Storage Solution, para
atender as obrigações acessórias solicitadas por
diversos órgãos aos terminais de granel ( sólido e
líquido).
Permite o cadastro de produtos entorpecentes, e
geração do arquivo Mapas para ser enviado à
Policia Federal.
Emissão de relatórios de conferencia e geração
de arquivo para a ANP no formato exigido pelo
SIMP. Manutenção de presença de carga e envio
de e-mail para o despachante ou para a Receita
Federal.
Emissão de relatórios exigidos pela Receita
Federal.

Clientes

Gestão
de Armazéns
clientes atendidos

Parceiros

Parceiros

