
Warehouse Management System 

 
Sistema de Gerenciamento de Armazéns 

Para Operadores Logísticos 



Objetivos 

•Permitir um eficaz controle sobre os produtos, 

identificando suas localizações e volumes 

ocupados no armazém; 

•Automatizar os processos de armazenamento e 

retirada dos produtos; 

•Controlar custos com armazenagem e 

movimentação dos produtos. 

•Permite Fazer o Faturamento da Armazenagem 



WMS 



 

• Cadastros: 

• Clientes: 
•Projetos 

•Departamentos 

• Entidades: Fornecedores e Destinatários 

• Produtos 
•Embalagens de Recebimento/Expedição 

• Packing 

• Armazéns 

• Endereços 

• Bloqueios 

 
 

Funcionalidades 



 

• Integração XML Nfe e Edi NOTFIS (padrão Proceda) 
• incluindo novos formatos que forem necessários 

• Emissão de Relatórios em PDF e Excel 

• Acesso Web para Clientes 

• Geração de Etiquetas 1D ou 2D para: 
•Paletes, 

•Embalagens, 

•Produtos, 

•Endereços; 

• Leitura de Etiquetas com coletores ou Leitor de 

Código de Barra. 
 

Funcionalidades 



 

• Portaria: 
• Agenda de Entrega de fornecedores 

• Controle de chegada e saída de veículos 

• KPI de Carga e Descarga 

 

•Recebimento: 
• Processo de Conferência Cega com possibilidade de ler o 

código de barras 

• Relatório de divergência da conferência 

• Emissão de Ajustes de Entrada automática 

• Controle de KPI Performance de Processo com avisos de 

não conformidades 
 

Funcionalidades 



 

• Armazenagem: 
• Controle de posicionamento dos produtos (Regra Produto) 

• Cross-docking 

• Processo via coletor. 

• Controle de Lote, Série, Data de Validade 

• Controle de Temperatura por regra de produto. 

• Alertas para não conformidadades: Exemplo, Produto com 

temperatura mínima não conforme com a temperatura do 

ambiente. 

 

•Movimentação: 
• Controle de Movimentação Interna 

• Gestão de posicionamento baseado em Curva ABC de 

expedição. 

• KPI do processo com alertas sobre não conformidades. 

 

 
 

Funcionalidades 



 

• Separação: 
• Integração com ERP do cliente para input automático do 

Nfe de Venda/Entrega ou Pedido de Retorno. 

• Picking lista segundo Regras de cada Produto: FIFO, LIFO 

ou FEFO 

• Separação do Picking-List por regras de Endereço ou 

Operador 

•Atenderá regra do produto para envio de lote mínimo ou 

desagregação de embalagem 

•Conferência Cega ou por código de barras do processo. 

 
 

Funcionalidades 



 

• Expedição: 
• Conferência Cega ou por código de barras do processo. 

• Packing para envio para transporte com controle de 

Embalagem 

• Gestão de Almoxarifado de Embalagem 

• Emissão de Nfe ou Nota de Despacho 

• Mensageiro Nfe Sefaz integrado 

 

• Inventário: 

• Inventário geral 

• Inventario por Armazém, Produto ou Localização 

 

• Reabastecimento 
• Relatorio para reabastecimento de fornecedor com base 

em quantidade mínima em estoque 

•Reabastecimento interno para área de picking 

 

  

Funcionalidades 



 

• Dashboard 

• Indicadores KPI – Performance com gráficos 

• Relatórios Fixos e/ou customizados 

• Alertas sobre não conformidades 

 

• Faturamento 

• Regra individualizada por cliente 

• Cobrança sobre Serviços: Entrada, Saída, 

Armazenagem, Seguro, etc 

• Relatórios de utilização com Pico de uso em 

quantidade de Paletes e de Valor de Mercadoria 
 

Funcionalidades 



 

• Fiscal 

•Controle de Recebimento de NF de Fornecedor 

temporária com produto bloqueado até 

recebimento da NF de Armazenagem 

•NF de Retorno de Armazenagem 

•Livros de Armazem Geral – Entradas, Saídas, 

Registro de Inventário, etc 

 
 

Funcionalidades 



Recebimento 



Entrada da Nota: Manual ou XML 

Recebimento 



Etiquetas 



Produto 



Produto Embalagem 



Estoque 



Controle de Temperatura 



Relatórios Inteligentes 

• Medição de Tempo Médio de Utilização do 

Depósito 

• Medição do PICO de Utilização 

• Por Metro Cúbico Utilizado 

• Por Quantidade de Paletes 

• Valor Fixo Período 

• Porcentagem sobre Valor da NF dos Produtos 

• Peso Movimentado ou Armazenado 



Dashboards 



Relatórios 

• Movimentação de Carga 

• Controle de Entrada e Saída 

• Curva ABC de Expedição 

• Tempo de duração do Estoque 

• Relatório de Armazenagem por Cliente 

   



Vantagens do Sistema 

• Otimização para Gerenciamento de Medicamentos 

• Sistema Facil e Objetivo  

• Integração com TMS e ERP 

• Totalmente via WEB 

• Linguagem de Desenvolvimento: Java Servlet 

• Banco de Dados: PostGreSQL 



Duvidas 

• Esclarecimentos? 

• Duvidas? 

• Perguntas? 



Contato 

Entre em contato e solicite uma visita de nosso representante: 

 

tmsfacil@tmsfacil.com.br 

comercial@tmsfacil.com.br 

 

Fones: (11) 2232.3893 

http://www.tmsfacil.com.br/index.html
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