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GIB FORECAST 

VOCÊ ESTÁ 
PROCURANDO UMA 

PREVISÃO DE VENDAS 
CONFIÁVEL COM O 
MENOR TEMPO DE 

PLANEJAMENTO 
POSSÍVEL? 

GIB FORECAST  
Garanta um planeja-
mento e uma previsão 
de vendas confiáveis

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.

GIB Brasil · Rua Eleonora Cintra – 140, 2º andar, Sala GIB · CEP 03337-000, Jd Anália Franco · São Paulo – SP
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HATEF ABEDI-JAM
Consultant Forecast

GIB FORECAST  

GIB FORECAST PERMITE VOCÊ 
PLANEJAR DE FORMA CONFIÁVEL, 

RÁPIDA E COMPREESÍVEL

GESTÃO OTIMIZADA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
COMEÇA COM UM PLANEJAMENTO DE VENDAS CONFIÁVEL 

A ferramenta de planejamento e previsão de 

vendas GIB Forecast é rápida e fácil de usar, e 

portanto imensamente eficiente. Processos de 

prognóstico confiáveis facilitam o planejamen-

to de vendas, dando a você a opção de recusar 

itens e grupos de produtos que não podem 

ser previsto. Isso ajuda você a otimizar seu 

planejamento a longo prazo. Além disso, 

você tem a oportunidade de implementar 

seu processo de previsão em tempo hábil, 

aumentando assim sua capacidade de en-

tregar e otimizar o estoque.

Os processos de previsão com o GIB 

 Forecast facilitam uma previsão precisa e 

uma precisão de planejamento confiável. 

Os requisitos são calculados com base em 

 dados históricos de vendas e consumo, 

bem como em campanhas de marketing. 

Estes processos são suportados, depen-

dendo do curso do período de tempo 

considerado, com algoritmos de Croston, 

Winters, Median, e muitos mais. Isso lhe dá 

uma visão geral das diferentes funções em todos 

os momentos com um painel (Dashboard) de fácil 

 compreensão.

A aplicação controla e gerencia a transferência para 

o sistema ERP ou subsistemas alternativos. Graças à 

 funcionalidade de upload e download integrada, 

mesmo as pequenas empresas de vendas que ainda 

não estão trabalhando com um sistema SAP padroni-

zado podem incluir seus valores de necessidades de 

previsão na consolidação.

Com o processo de download apropriado, os dados 

podem ser compilados de forma cíclica através de um 

calendário de planejamento. Os resultados do plane-

jamento são utilizados para otimizar os estoques, a 

disponibilidade de fornecimento e o planejamento 

de capacidades. Além disso, existe a possibilidade de 

disponibilizar os dados baixados dos fornecedores via 

e-mail, CSV ou no GIB VMI. Como resultado, o plane-

jamento é garantido em todos os departamentos da 

empresa. Isto aumenta a precisão do planeamento e 

aumenta a sua vantagem competitiva a longo prazo.

“UMA DAS PRINCIPAIS 
VANTAGENS DA NOSSA 
FERRAMENTA DE PREVISÃO
GIB FORECAST NÃO É APENAS 
A SUA INTERFACE – LIVRE DE  
INTEGRAÇÃO COM O SAP, 
MAS TAMBÉM COMO 
ELA FUNCIONA DE 
FORMA FLEXÍVEL E 
INDEPENDENTE NA 
ORGANIZAÇÃO 
SAP.”

LEVE SUA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
PARA O PRÓXIMO NÍVEL

JÁ IMPRESSIONAMOS MUITOS CLIENTES

… QUANDO VOCÊ SE JUNTARÁ A ELES?

ROI em 

6 
meses

Mais de

90% 
Na Qualidade do 

Planejamento 

30% 
Redução de Estoque  

em 7 meses 


