
DATA SHEET

Defina as melhores estratégias de abastecimento de estoque, garantindo as 
melhores decisões e recomendações para cada produto.

A solução Stock Optimisation fornece excelentes recomendações com base no 
perfil de estoque e nos seus objetivos de negócio.

O cenário de negócio é definido através dos atributos e KPI’s, uma vez que são estes 
quem refletem o comportamento de cada produto/loja, como tipo de produto, giro, 
variabilidade e sensibilidade. 
Reconhecendo que durante o ciclo de vida o comportamento dos produtos/loja 
podem variar, os cenários de negócio devem ser dinâmicos de forma a responder à 
realidade comercial do varejo.
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STOCK OPTIMISATION
Comece a pensar de forma estratégica



DATA SHEET

O ambiente de negócios volátil em que vivemos reflete a realidade em que não existem lojas, estoques 

e perfis de inventário padrão.

Atualmente, necessitamos de uma abordagem mais dinânica e reativa de forma a gerenciar estoques, 

lidando com a realidade moderna do varejo multi-canal. A mudança dos padrões de consumo e as 

tendências instantâneas, colocam mais e mais pressão sobre os gestores de inventário.

Reduz estoque, identificando oportunidades alternativas rentáveis, de forma a evitar condições 

de estoque excessivo e rupturas;

Considera os produtos de fashion, e respetivas variantes de tamanho, incluindo pacotes de 

otimização Packs & Multi-Variant;

Combina restrições logísticas (prazos e outras restrições) com políticas de estoque, 

recomendando métodos de reabastecimento otimizados;

Permite criar grupos de lojas, melhorando a sua produtividade;

Fornece análises completas de simulação de cenário;

Inclui um workflow de aprovação automatizado, com base em níveis de precisão ou outra regra 

de negócio.

REPLENISHMENT

Permite alocações com base no plano, previsão e/ou histórico de vendas;

Possibilita diferentes métodos de alocação, incluindo projeção com base em tendências;

Calcula componentes do pacote ideal alocando nas diferentes lojas;

Permite simular cenários hipotéticos;

Fornece um painel e workflow flexível e configurável;

Melhora o nível de serviço do clliente, reduzindo remarcações e custos com transferências.

ALLOCATIONS

Gera informações úteis sobre o seu estoque;

Constrói perfis de vendas (utilizando Big Data);

Inclui efeitos de Halo e Canabalização para entender picos e vales de vendas;

Integração com as promoções, de forma a reduzir out-of-stock promocional;

Aumenta as taxas de escoamento de estoque;

Calcula picos de vendas promocionais.

FORECAST

Como o Stock Optimisation 
ajuda os Varejistas?
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