LSS+ VISÃO GERAL

APL LOGISTICS GERENCIANDO A COMPLEXIDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO
No mundo de hoje, gerenciar uma

COLABORAÇÃO DE FORNECEDORES

cadeia de suprimentos eficiente é
especialmente desafiador. APL Logistics
está pronta com o conhecimento e as
ferramentas necessárias para ajudá-lo a monitorar e gerenciar sua
cadeia de suprimentos, com Logistics SuperSuite Plus (LSS+).
PLANEJAMENTO DE REMESSA

COMO LSS+ FUNCIONA PARA VOCÊ
Logistics SuperSuite Plus é uma plataforma proprietária que oferece integração
completa e contínua em toda a sua cadeia de suprimentos - desde o gerenciamento
de pedidos até os serviços de destino. O LSS+ combina a funcionalidade de um
sistema operacional central com análise e otimização de dados líderes do setor.
LSS + fornece ferramentas para conectar todos os seus principais interessados,
ajudando você a colaborar com eficiência e ficar no topo de sua cadeia de
suprimentos em constante mudança.

VISIBILIDADE E RELATÓRIOS

Os produtos e serviços LSS+ se enquadram em quatro categorias:


Colaboração do fornecedor



Planejamento de Remessa



Visibilidade e relatórios



Análise de dados

COLABORAÇÃO DE FORNECEDORES

ANÁLISE DE DADOS

O portal de colaboração do fornecedor oferece um menu de serviço completo para
apoiar seus fornecedores. Fornecedores, fábricas e agentes têm acesso específico
à função do usuário, para que as partes responsáveis possam se concentrar em
informações e tarefas relevantes, como alocações de pedidos, rastreamento de
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produção, impressão de etiquetas, reserva, envio de documentos
e muito mais.

PLANEJAMENTO DE REMESSA
Nossas ferramentas de planejamento de remessa organizam e
otimizam a forma como as regras de seu negócio são aplicadas,
garantindo os métodos de remessa mais eficientes. Conforme
sua empresa cresce, nossa tecnologia facilita o dimensionamento
e a colaboração.


Simplifique seus processos



Reduza o tráfego de e-mail



Aproveite a tecnologia para aumentar

VISIBILIDADE E RELATÓRIOS
Rastrear pedidos não poderia ser mais fácil com nossa visibilidade
integrada, criador de relatórios personalizados de fácil utilização,
bem como modelos de relatórios padrão e alertas automatizados
que oferecem uma visão geral rápida das áreas que precisam de
atenção.
LSS+ fornece uma visão da torre de controle em sua cadeia de
suprimentos e uma fila de trabalho dinâmica para apoiar seu
processo de tomada de decisão.

ANÁLISE DE DADOS
APL Logistics tem recursos para ajudar a acelerar seus projetos
de análise. Seja medindo métricas ou KPIs, criando visualizações
para contar uma história ou implantando conceitos mais
avançados como aprendizado de máquina ou IA, temos o
talento, a experiência e a infraestrutura para resolver problemas
e fornecer insights.

SOBRE APL LOGISTICS
APL Logistics é o especialista em cadeia de suprimentos global
para empresas dos setores automotivo, varejo, consumidor e
industrial. Temos escalabilidade, foco especializado e soluções
de tecnologia para gerenciar a complexidade em sua cadeia de
suprimentos.
O grupo de empresas APL Logistics tem uma rede global que
cobre todos os principais mercados, apoiada por uma força de
trabalho multinacional de mais de 7.000 pessoas. APL Logistics
Ltd é membro do grupo Kintetsu World Express, um provedor
global de serviços de logística.

SOBRE LSS+
J LSS+ alimenta as cadeias de abastecimento de mais de
1.000 clientes
J Gama completa de funcionalidades, de gerenciamento
de pedidos a serviços de destino e tudo mais
J Cinquenta anos de experiência combinados com
ferramentas líderes de análise de dados, gerenciamento
de remessas e otimização
J Gerenciamento de regras de negócios complexas sem
igual na indústria

PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR ENTRE EM
CONTATO SEU REPRESENTANTE LOCAL DA APL
LOGISTICS

Os clientes recebem automaticamente painéis em LSS+ para
medir todos os KPIs de logística padrão, como utilização, volume,
fornecedor, origem e desempenho de planejamento, mas isso
é apenas o início de nossos recursos de análise. Abaixo está
um exemplo da análise incomparável de mudança de jogo que
oferecemos:





Análise e recomendações de prazo de entrega de ERP
Previsão de volume e alocações (usando aprendizado de
máquina)
Cálculos e mitigação de emissões de GEE
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