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GIB CONTROLLING 

VOCÊ ESTÁ PROCURANDO 
POR ESTOQUES MAIS 

BAIXOS COM ALTA 
DISPONIBILIDADE?

GIB CONTROLLING  
Foco no que  
realmente importa

SOMOS UM PARCEIRO  
FORTE PARA SUA CADEIA 

DE SUPRIMENTOS
Como fornecedor de software e parceiro licenciado SAP Silver Partner, 

fizemos da nossa missão melhorar os processos logísticos no SAP. Ao tra-

balhar com a GIB, você otimizará sua cadeia de suprimentos expandindo o 

SAP Standard para incluir importantes funções e técnicas de planejamen-

to de recursos e, assim, obter uma vantagem decisiva no seu caminho para 

o sucesso. Reduza o estoque desnecessário, aumente a disponibilidade do 

seu fornecimento e torne-se mais eficiente!

Com a GIB, você tem ao seu lado um parceiro experiente e competente 

que o acompanhará durante todo o processo – antes, durante e depois 

da  implementação. O nosso sucesso é medido pelos nossos 30 anos de ex-

periência e mais de 900 clientes satisfeitos em mais de 20 países. Torne-se 

parte de nossos clientes também, junte-se à GIB que nós guiaremos você 

ao SUCESSO.
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SASCHA BARBAS
Manager Controlling &
Operations - Operativ

GIB CONTROLLING 

OTIMIZE ESTOQUE DE FORMA  
RÁPIDA E FÁCIL COM

GIB CONTROLLING

CONTROLE PROCESSOS DE FORMA
INTELIGENTE E OTIMIZE KPIS 

A solução GIB Controlling ajuda a otimizar o seu esto-

que a longo prazo - ao mesmo tempo que utiliza o mí-

nimo de tempo. O conjunto de regras específicas por 

indústria podem ser baseados em quantas dimensões 

o usuário preferir, como grupos de remessa, ciclos de 

vida do produto como LRODI, valor intrínseco (ABC), 

consistência (XYZ) e muito mais. Esses conjuntos de 

regras por indústria podem ser implementados como 

predefinido no GIB Controlling. A pré-configuração 

encurta o tempo na utilização da solução e resulta 

num maior grau de efeiciência.

Com o GIB Controlling Dashboard, o controle de pe-

ças, estoque e programação podem ser executados 

em uma única aplicação central. Ao especificar de-

terminadas quantidades mensuráveis, como giro de 

estoque e intervalo, ao aplicar um conjunto automa-

tizado de regras, obtém-se a melhor recomendação 

para os parâmetros de planejamento.

 

O resultado: Otimize os seus estoque e, ao mesmo 

tempo, aumente a sua disponibilidade de forneci-

mento. Isso permite que você estabeleça de forma fá-

cil uma navegação orientada por metas com seus in-

dicadores-chave de estoque e cria transparência para 

tomada decisões relevantes.

Graças ao modo de simulação, é possível simular com 

as  regras pré-definidas o impacto no estoque e na 

disponibilidade de fornecimento. Essa simulação 

pode ser calculada no nível de material individual, 

bem como no nível de agregação livre e/ou em uma 

empresa inteira. O modo de simulação é uma “técnica 

de aprendizagem” com a qual a interação de diferen-

tes características de planejamento, procedimentos 

para cálculo do tamanho de lotes (Andler, Groff, etc.) 

dão segurancça e precisão na alteração dos dados 

mestres. Isso aumenta a segurança e aceitação no uso 

do GIB Controlling.

“VOCÊ CONHECE A CLASSIFI-
CAÇÃO DOS SEUS MATERIAIS 
MELHOR DO QUE NINGUÉM. 
COM GIB CONTROLLING,  
VOCÊ PODE FAZER ISTO 
INDIVIDUALMENTE,  
SEMPRE TER OS  
NÚMEROS DOS SEUS  
ESTOQUES À VISTA  
E ALTERAR SEUS  
DADOS MESTRES  
DE MANEIRA 
RÁPIDA E FÁCIL.”

NÓS JÁ IMPRESSIONAMOS MUITOS CLIENTES

… QUANDO VOCÊ SE JUNTARÁ A ELES?

LEVE SUA CADEIA DE  
SUPRIMENTOS PARA O PRÓXIMO 

NÍVEL
REDUZA O ESTOQUE COM GIB CONTROLLING

40% 
em 11 meses

EURO 
140 MILHÕES 

em 12 meses

EURO 
1 MILHÃO 

em 11 meses


