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O Flow Logistic, representa um LES – Logistics 
Execution System, suportando as funcionali-
dades de um WMS – Warehouse Management 
System. A aplicação é constituída por duas 
componentes principais: FrontOf�ce e BackO-
f�ce.
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O Flow Logistic disponibiliza:

O Flow Logistic permite integrar as funcionali-
dades do Flow Quality, no que respeita ao 
controlo do sistema de Qualidade e encontra-
-se completamente integrado com os princi-
pais ERP do mercado.

Características
mais valorizadas

Inventário permanente e WIP - Work in Progress Overview

Controlo e monitorização em tempo real do estado das operações 
logísticas.
 
Resultado �nanceiro líquido de uma encomenda, assim que a opera-
ção de picking encerra.

Gestão
de Armazéns



BackOf�ce FrontOf�ce

O FrontOf�ce é desenvolvido tendo em vista a 
utilização em dispositivos móveis com ecrãs 
táteis no chão de fábrica, para permitir a 
recolha de dados de forma fácil e intuitiva, no 
local e momento da realização das operações 
logísticas.

O BackOf�ce serve para apoiar o gestor nas 
suas ações de parametrização do sistema, 
planeamento, controlo e monitorização de 
dados e resultados das operações logísticas.
Na prática permite perceber em tempo real a 
performance da empresa ao nível do seu 
desempenho logístico.
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Benefícios
Visão integrada dos processos de logística

Controlo em tempo real das operações logísticas

Simpli�cação do processo de tomada de decisão

Interface simples e intuitiva

Integradores

Devoluções

Controlo e gestão de 
devoluções de clientes 

e a fornecedores

Lista de Faltas
Sugestão de 

aquisições de 
produtos

Integradores de ERP 
e Equipamentos


