Consultadoria intralogística

Consultoria em Intralogística Sem rodeios
Planear o futuro em conjunto
■ Clareza: Falamos cramente e agimos de forma transparente
■ Precisão: Desenvolvemos soluções à medida e orientadas para o
futuro, todos os dias
■ Determinação: Transformamos palavras inteligentes em soluções
inteligentes
■ Experiência: Optimizamos a intralogística – e fazemo-lo há mais de
100 anos
■ Fiabilidade: Somos fiéis à nossa palavra e aos nossos clientes

A STILL pode olhar para mais de 100 anos de experiência na área
da tecnologia de armazéns, intralogística e fabrico de empilhadores.
Somos especialistas em intralogística, somos originais e pioneiros,
e estamos focados ativamente no futuro da intralogística para os
nossos clientes – desde a consultoria orientada para objetivos
até à implementação. Especificamente, isto significa que apenas
propomos soluções que temos a certeza de poder implementar, e
que continuarão a funcionar no futuro. Para garantirmos que assim
seja, visitamos os nossos clientes nas áreas de armazém e produção,
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falamos diretamente com os funcionários e examinamos de perto
todos os processos relevantes. Desta forma, compreendemos os
seus desafios individuais e, consequentemente, desenvolvemos
uma solução personalizada para que possa alcançar uma excelente
relação custo-eficácia. Trabalhamos com todo o vigor, previligiamos
a honestidade e transparência. Comunicamos de forma clara sobre o
que os nossos consultores fazem. Assim criamos uma base sólida para
uma colaboração de confiança para a sua maior satisfação.

Consultadoria Intralogistica Sem rodeios
Quatro etapas para o seu conceito de logística

OTIMIZ AÇÃO DA FROTA
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Empilhador
Comboios de reboque
Automação
PL ANIFICAÇÃO DE ARMA ZÉNS
Layout do armazém
Sistemas de prateleiras
Transportadores
OTIMIZ AÇÃO DE PROCESSOS
Fluxo de Informação
Fluxo de material
Recolha de encomendas

Recolha de dados

Análise

Otimização

Consultadoria Intralogística STILL

Conceito

Implementação
STILL & Partner

Aquisição de dados
Para que uma análise seja realmente extraordinária, geralmente tem de se basear em conjuntos de dados de alta qualidade.
A aquisição de dados assume assim uma importância decisiva porque o sucesso do seu projeto depende em grande medida
da qualidade dos dados disponíveis para o planeamento. Verificamos cuidadosamente os seus dados para garantir que são
completos e consistentes, e preparamo-los para análise posterior.

Análise
Utilizamos técnicas como o agrupamento, a classificação, a compreensão e filtro para obter resultados logísticos utilizando
os dados preparados; isto serve então como base para o planeamento. Utilizando métodos gráficos, somos capazes de
visualizar processos complexos, tais como fluxos de material e informação. Isto ajuda a descobrir o potencial de melhoria, e
a definir os desafios logísticos no que diz respeito ao planeamento futuro. Os nossos serviços de consultoria incluem análise
de frota, modelagem de processos de negócio e processos de análise económica para agregação de itens de stock.

Otimização
A constante mudança nas áreas operacionais pode significar que os sistemas e processos existentes precisam de ser
ajustados. O nosso objetivo é, portanto, ajustar de forma adequada o processamento logístico existente às condições
inerentes, e melhorá-las de modo a que os requisitos atuais e futuros sejam cobertos. Com soluções de software para o
planeamento do fluxo de materiais e o nosso know-how metódico, podemos apoiá-lo sistematicamente com a otimização
dos seus fluxos de materiais. Os nossos serviços de consultoria incluem, entre outras coisas, a otimização da frota, do
processo e do armazém.

Conceptualização
O nosso objetivo é minimizar os seus custos de transporte, armazém e manuseamento. De forma a alcançar o aumento
de eficiência necessário para os sistemas logísticos e fluxos de materiais, trabalhamos em estreita colaboração consigo
para desenvolver diferentes aplicações e soluções. Verificamos então todas as versões quanto à sua relação custo-eficácia,
e analisamos as respetivas vantagens e desvantagens. Isto resulta num conceito otimizado e à sua medida. Os nossos
serviços de consultoria também incluem apoio na seleção de um sistema de prateleiras adequado, desenvolvimento de
layouts de armazém e definição de requisitos para empilhadores industriais.
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Consultoria Intralogista Sem rodeios
Soluções especializadas baseadas na nossa experiência

Os nossos consultores são pessoas inteligentes com personalidade; é
precisamente por isso que entregam soluções originais e individuais,
todos os dias. Enfrentarão qualquer desafio intralogístico, por mais
assustador que seja, e apenas produzirão conceitos implementáveis e
orientados para o futuro.

Não estão interessados em soluções padrão, e a sua formação STILL e
experiência na otimização da intralogística beneficiam grandemente o
seu trabalho. Damos muita importância à transparência e à confiança e
impulsionamos os nossos projetos com energia. Em resumo, os nossos
consultores são simplesmente inteligentes.

Fatores de sucesso
Transparência

Competência

■ Visão global: Os nossos clientes compreendem exatamente o que

■ Décadas de experiência: Os nossos consultores são especialistas na

o consultor está a fazer e que abordagem está a ser tomada para
alcançar o objetivo definido em conjunto.

sua área e capazes de implementar projetos de acordo com os mais
elevados padrões, baseando-se em toda a base de conhecimento
dos projetos dos clientes STILL.

Orientação para soluções

Individualidade

■ Implementação de confiança: Estamos sempre à procura da melhor

■ Resultados incomparáveis: Os nossos consultores têm uma

solução no que diz respeito ao estado da arte e viabilidade.

4

perspetiva única que lhes permite criar soluções individuais e
eficientes.

Consultoria Intralogista Sem rodeios
Planeamento e análise de armazém do potencial de automação

■ Análise exaustiva do armazém (por exemplo, ABC/XYZ,

PLANEAMENTO DE ARMAZÉM

volume de negócios, análise de inventário) para documentar
requisitos, condições, processos e estruturas documentais
■ Desenvolvimento do armazém, por exemplo, capacidade,
rotação de existências e desempenho
■ Desenvolvimento de um conceito de fluxo de armazém e
material padrão incluindo a definição dos sistemas ideais
(tecnologia de armazém e transporte, bem como software)
para as suas necessidades individuais
■ Organização detalhada de todo o processo de armazém e da
sua conceção (2D/3D)

Aqueles que fazem grandes planos, também devem ser capazes de
os entregar, e é exatamente isso que os consultores de intralogística
da STILL fazem. O nosso planeamento de armazém começa com
uma análise precisa dos requisitos mais importantes. Aqui, são
tidas em conta as condições do armazém, a estrutura de trabalho
e os processos como a recolha. Desenvolvemos então um conceito
holístico para si, que mapeia um sistema logístico eficiente, incluindo

■ Análise do seu potencial de automatização com base nos

sistemas de prateleiras, equipamentos industriais e oportunidades
de automação, bem como requisitos de software. O resultado é
um sistema ideal para armazenamento, manuseamento, recolha e
transporte com processos eficientes para o seu fluxo de material e
informação. Independentemente do serviço de consultoria utilizado, a
STILL assumirá também a responsabilidade pela implementação do
projeto, se necessário.

ANÁLISE DO POTENCIAL DE AUTOMAÇÃO

dados do processo e transporte existentes
■ Teste de diferentes variantes de automatização no que diz
respeito à sua viabilidade técnica e económica
■ Definição de quaisquer desafios no que diz respeito aos
processos existentes e proposta de soluções específicas e
identificação de potenciais otimizações
■ Desenvolvimento de um conceito de automatização
personalizado individualmente
■ Desenvolvimento detalhado de uma especificação de
requisitos funcionais como base para a implementação
operacional
■ Apoio especializado no desenvolvimento do seu caso
comercial

Como gostaria que os seus processos internos fossem daqui a
cinco anos? As soluções de automação podem ser uma resposta
eficiente aos desafios crescentes da digitalização ao custo global e
à pressão competitiva. É importante saber que nem todos os níveis
de automatização se adequam a todas as empresas, e nem todas
as tecnologias se adequam a todos os requisitos de utilização. O
design é crucial. Por isso, os nossos especialistas em automação
realizam primeiro uma avaliação pormenorizada do seu potencial de
automação e desenvolvem a variante de automação mais útil que

?

?

lhe trará o melhor sucesso a longo prazo. Ao fazê-lo, abordamos
abertamente os obstáculos existentes e os potenciais pontos fracos no
processo e fornecemos recomendações concretas de ação. Uma vez
estabelecida esta base, o seu conceito de automatização individual e
a especificação de requisitos funcionais são criados como base para
a implementação operativa. Com uma vasta experiência adquirida ao
longo de muitos anos, também temos o prazer de o ajudar a elaborar o
seu caso de negócio.
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Consultoria Intralogista Sem rodeios
Otimização do processo e introdução de sistemas de comboios de reboque

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO

■ Documentação da situação atual dos seus processos
logísticos como o primeiro passo importante para a
otimização
■ Definição e análise de potenciais pontos fracos na
informação ou fluxo material existentes como barreira a
processos logísticos eficientes
■ Documentação completa das análises e modelação de um
processo alvo para os seus processos logísticos – incluindo
medidas específicas e recomendações de ação

Cada otimização é tão boa quanto a análise do processo que a
precede. Por isso, contamos com uma análise precisa das etapas do
processo. Para garantir a maior precisão possível, começamos por
avaliar a situação inicial nas suas instalações. Identificamos o potencial
de melhoria, realizamos uma avaliação prática da implementação e
utilizamo-lo para obter as medidas adequadas para si. Documentamos
os processos logísticos na nossa análise da situação real de uma forma
clara e fácil de entender, baseando-nos em linguagens de modelação
padrão.

■ Análise detalhada do fluxo de material das condições

A regra geral aqui é: O mais simples possível, o mais detalhado
possível. Utilizando isto como ponto de partida, trabalhamos em
estreita colaboração consigo para criar recomendações de ação para
otimizar os processos e procedimentos logísticos analisados. Assim,
podemos implementar medidas bem sucedidas que permitam que a
sua intralogista possa funcionar de forma eficiente. Para concluir a
otimização do processo, os resultados da análise da situação real e das
medidas avaliadas são transferidos para um conceito objetivo, para que
os seus processos logísticos possam ser otimizados imediatamente.

INTRODUÇÃO DE SISTEMAS COMBOIOS DE REBOQUE

logísticas atuais
■ Planeamento do sistema de comboios de reboque baseado
em três colunas:
– Controlo do comboio de reboque: definição de itinerário,
calendarização, fornecimentos, contentor vazio e
manuseamento de carrinhos
– Infraestrutura de comboio de reboque: equipamento,
estação de comboios de reboque/supermercado,
itinerários
– Processo do comboio de reboque: recuperação,
aprovisionamento na estação, transporte, provisionamento
na produção, remoção de contentores vazios e recolha de
bens manufaturados da produção
■ Desenvolvimento de um conceito de comboio de reboque
personalizado
Um departamento de produção só pode ser tão bem sucedido como
o seu fluxo material. A utilização de um sistema de comboios de
reboque para fornecimento de material interno faz a diferença e lança
as bases para a produção seca. O material é entregue e eliminado
conforme necessário, com alta frequência, confiança e volume mínimo
de tráfego. Para integrar com sucesso um sistema de comboios de
reboque na cadeia de criação de valor da sua empresa, os processos
logísticos e de produção devem ser encarados como um todo. A
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experiência dos nossos experientes consultores de intralogística vale
aqui uma casa de moeda. Partindo de uma análise detalhada do fluxo
material e das condições logísticas, desenvolvemos o seu conceito
de fluxo de material individual e definimos elementos do seu sistema
de comboios de reboque – desde tratores e carrinhos até ás rotas,
calendarização e controlo. Finalmente, projetamos o processo ideal
do comboio de reboque consigo e também lhe mostramos possíveis
opções futuras de automação.

Consultoria Intralogista Sem rodeios
Otimização da frota

■ Análise precisa no local do estado atual de utilização e

OTIMIZAÇÃO DA FROTA

utilização de toda a sua frota de equipamentos industriais
■ Ações recomendadas individuais para o aumento uniforme e
sustentável da eficiência para a frota
■ Cuidadosamente em consideração dos sistemas de
transporte utilizados e dos testes de possíveis alternativas,
por exemplo, para aumentar a eficiência e reduzir a
complexidade utilizando comboios de reboque ou sistemas
de transporte sem condutor

Quer tirar o melhor partido da sua frota? Não há problema! Os nossos
especialistas de intralogística terão todo o gosto em lhe fornecer
conselhos independentes e transparentes sobre a melhor combinação
possível de equipamentos e utilização da frota. Independentemente
de os seus empilhadores serem fornecidos pela STILL ou por outro
fabricante, iremos ajudá-lo a encontrar soluções que se adequem
às suas necessidades. Em primeiro lugar, preparamos uma análise
global de utilização e inspecionamos os seus processos de trabalho

e condições espaciais no local. Em seguida, elaboramos um conceito
de frota adaptado às suas necessidades, que tem em conta todos os
bens de transporte, processos e sistemas, e pode também incluir a
normalização e a racionalização dos equipamentos, ou a expansão do
conjunto de empilhadores. Isto permite-nos utilizar sinergias entre os
seus equipamentos e garantir uma utilização ideal da capacidade e o
transporte eficiente de mercadorias.
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R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro
Tel.: +351 219 251 700
info@still.pt
Para mais informações visite
www.still.pt

A STILL está certificada nas
seguintes área:
Gestão da qualidade, higiene e
segurança no trabalho, proteção
ambiental e gestão energética.
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