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GIB OPERATIONS 

VOCÊ AINDA ESTÁ 
BUSCANDO OU JÁ ESTÁ

PLANEJANDO SEUS 
MATERIAIS?  

GIB OPERATIONS  
Ter um controle preciso 
sobre o planejamento  
de materials

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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GIB OPERATIONS  

COM GIB OPERATIONS, VOCÊ TEM 
TODA A INFORMAÇÃO RELEVANTE 
DO PLANEJAMENTO DE MATERIAIS 
NA PONTAS DOS DEDOS O TEMPO 

TODO

REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DIÁRIAS DE  
PLANEJAMENTO ECONOMIZE TEMPO. GANHE CONTROLE

A solução GIB Operations é a solução ideal para o 

trabalho diário de todos os planejadores de mate-

riais. Graças aos layouts personalizados por usuário 

e layouts padrões entregues predefinidos, todas as 

informações relevantes para programação e contro-

le de materiais podem ser acessadas e exibidas. Isso 

inclui: materiais em falta, mensagens de exceções, 

dados mestre de material, requisições, consumo (grá-

ficos / tabelas), informações sobre fornecedores, com-

pras, informações sobre produção, ordens de produ-

ção e informações sobre documentos, como pedidos 

e ordens de vendas. O usuário executa suas atividades 

diárias em um único ponto no SAP e pode tomar as 

decisões de forma clara e segura no planejamento de 

materiais. Na solução GIB Operations são exibidos os 

detalhes dos períodos, é possível exibir todas as infor-

mações relevantes, como entradas e saídas, necessida-

des, ordens planejadas, etc., em uma linha de tempo. 

Esse cronograma pode ser definido por dia, semana  

ou mês. Pode ser exibido no nível de material indivi-

dual ou para um grupo de materiais.

Além disso, a conversão de ordens planejadas e requi-

sições de compra é iniciada diretamente de uma única 

interface do usuário. Os índicadores de estoque, que 

podem variar amplamente em muitas empresas, po-

dem ser facilmente visualizados no GIB Operations.

A visualização inter-company no nível de material in-

dividual e estruturas das listas de materiais ou uso de 

materiais podem ser acessadas com facilidade e rapi-

dez.

Questões como inter-company são, portanto, resolvi-

das com a solução GIB Operations. Variações no nível 

de consumo e requisições, ou até mesmo cobertura 

de cliente, podem ser convenientemente ajustadas e 

controladas aqui com semáforos e exceções.

“COM GIB OPERATIONS, A  
BUSCA DEMORADA POR 
PROCESSOS DE PLANEJA-
MENTO DE MATERIAIS  
TERMINOU. COMO  
RESULTADO, VOCÊ  
PODE TRABALHAR 
ORIENTADO À 
META E DE UMA 
MANEIRA MAIS 
EFICIENTE.”

LEVE SUA CADEIA DE SUPRIMENTO 
PARA O PRÓXIMO NÍVEL

… QUANDO VOCÊ SE JUNTARÁ A ELES?

NÓS JÁ IMPRESSIONAMOS MUITOS CLIENTES

67% 
De redução de tempo  

no planejamento

Redução  
dobacklog em 

47%

ROI após 

4 
meses


