
DESAFIOS DA INDÚSTRIA

As empresas que operam na indústria automóvel 
necessitam de agilizar a forma como trabalham 
com os seus parceiros, da mesma forma que 
precisam de simplificar a comunicação ao longo 
da cadeia de abastecimento, por forma a 
incrementar a satisfação dos clientes. As 
empresas precisam de estar ligadas aos seus 
parceiros de negócios em qualquer parte do 
mundo, mantendo a capacidade de comunicar 
através do canal mais apropriado e utilizando um 
leque abrangente de protocolos de comunicação. 
À medida que as linhas de produção automóvel 
tendem a tornar-se "Just-in-time" (JIT), uma 
corrente ininterrupta de documentos comerciais 
torna-se essencial às operações de fabrico.

SECTOR AUTOMÓVEL

O sector Automóvel é uma das mais competitivas atividades 
económicas no mercado global, o que por sua vez a torna 
uma das indústrias mais desenvolvidas a nível industrial. Na 
última década este sector evoluiu dramaticamente devido à 
globalização, o que originou uma cadeia de abastecimento 
mais complexa e de difícil gestão, transformando as 
relações de negócios num exigente e moderno processo 
que possibilita o aumento de encomendas “just-in-time” 
por parte dos clientes.
De forma a cumprir e satisfazer as necessidades dos 
clientes a cadeia de abastecimento necessitou de se 
adaptar, implementando canais de comunicação 
padronizados e agilizando os processos de entrega, os quais 
têm início com a encomenda do cliente.  
Conceitos como automação, sincronização, localização e 
transparência tornaram-se essenciais na indústria 
automóvel, tal como a forma através da qual os parceiros de 
negócios se interligam e comunicam entre si se tornou 
crucial para o sucesso das suas operações diárias.

“Desde que começámos a utilizar as soluções da Saphety a ‘TE Connectivity Ltd’ 
melhorou a sua performance junto dos seus clientes, e aumentou em quase 100% a 
integração direta da cadeia de abastecimento dos fornecedores no seu ERP (Sistema 
integrado de gestão empresarial). A Saphety é um parceiro estratégico de negócios que 
nos permite obter ferramentas objetivas e simples adaptadas às nossas necessidades, 
as quais facilitam a comunicação entre os nossos clientes e fornecedores, assegurando 
desta forma soluções para o complexo e exigente mercado global onde operamos, não 
só no Brasil mas também noutros países da América Latina."

Fonte: Luiz Antonio T. do Carmo / System Analyst and EDI / BI - e-commerce / TE Connectivity Brasil
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A Nota de Envio (ASN) é provavelmente um dos mais 
importantes documentos EDI trocados entre o 
fornecedor e o fabricante automóvel. A ASN deve ser 
trocada em tempo real e com o mínimo de 
perturbação, por forma a evitar interrupções no 
processo de entrega de mercadorias e as 
consequentes destabilizações na performance da 
linha de produção.
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Outros documentos importantes para este processo são: 
Programação de Entregas (DELFOR) e a Entrega 
“Just-in-time” (DELJIT). A falta de uma recepção 
atempada de matérias brutas por parte do fabricante 
poderá perturbar a linha de produção do cliente, o que 
originará consequências financeiras e económicas.
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www.te.com
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O QUE A SAPHETYDOC PODE FAZER PELO
SEU NEGÓCIO?

A equipa da Saphety trabalha com EDI há mais de 10 anos. A 
Saphety desenvolveu a sua própria metodologia para 
implementação de projetos, oferecendo serviços profissionais de 
qualidade e formação para diferentes tipos de empresas 
independentemente do seu tamanho, permitindo assim a criação 
de um forma rápida e fácil de troca de documentos empresariais 
eletrónicos que terá um impacto direto sobre os seus 
rendimentos. O SaphetyDoc é uma solução para a troca de 
documentos eletrónicos baseados em EDI e processos de 
faturação eletrónica, a qual transforma o negócio num 
investimento à medida da sua empresa, com um eficaz acesso 
permanente de 24 horas. Esta solução permite trocar qualquer 
tipo de documento comercial relacionado com processos de 
“purchase-to-pay”, sendo adaptável tanto a grandes empresas 
como a pequenas e médias empresas.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

• Troca de mensagens com os formatos padrão RND, EDIFACT, X12, XML, CNAB, 
   TXT, IDOC, PDF, CSV, e outros.
• Comunicações por email através dos protocolos DB, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, 
   OFT, AS1, AS2, AS3, entre outros.
• InterVan com as principais VANs do mercado, a nível nacional e internacional.
• Armazenamento de dados trocados, com valor legal e durante tempo  
   indeterminado, com recuperação fácil.
• Integração nos principais ERPs do mercado.
• Gestão de BackOffice, com visualização e recuperação de toda a informação e 
   documentos comerciais trocados, através de acesso online por parte dos 
   utilizadores da empresa.
• Documentos eletrónicos com assinatura digital, mapeamento e armazenamento, 
   partilhados de forma segura.

OS RESULTADOS

• Redução de custos com gestão de servidores, 
   Hardware, DBA e monitorização.
• Agilização dos processos de resolução de 
   problemas.
• Redução de custos com o desenvolvimento/ 
   personalização do ERP.
• Visibilidade e agilidade do processo com 
   garantia de tratamento empresarial.
• Cumprimento das regras empresariais
   dos clientes
• Fidelização e satisfação do cliente.

CASE STUDY TE CONNECTIVITY 

A TE Connectivity é uma empresa global, a qual fornece para uma variedade de actividades comerciais, desde a indústria 
automóvel, da Energia e das Telecomunicações, passando por Empresas em Rede, entre outras.
A TE Connectivity trabalha com os principais fabricantes automóveis do Mundo, fornecendo uma variedade de produtos. 
Atualmente a TE Connectivity possui instalações nas Américas (com 39 fábricas e 10 centros e desenvolvimento), no mercado 
Chinês (com 17 fábricas e 2 centros de desenvolvimento), na Ásia (com 14 fábricas e 3 centros de desenvolvimento), e na Europa, 
Médio Oriente e África (com 34 fábricas e 5 centros de desenvolvimento).

Para que possamos ter uma ideia da importância da recepção física de materiais, basta 
mencionar que a   TE Connectivity recebe uma média diária de 80 camiões e 260 faturas. 
A validação da fatura em função do camião demorava em média 20 minutos antes da 
solução da Saphety. Após a implementação e ativação da solução Saphety o processo foi 
reduzido para uma média de 2 minutos. Tal deve-se acima tudo ao facto de que a 
validação e ajustes da encomenda são efetuados antes da entrega, logo na altura em que 
o portal recebe a encomenda XML.
Podemos ainda salientar a agilização do envio e receção de dados e informação por parte 
dos nossos parceiros de negócios. A TE Connectivity centralizou as comunicações de 
todos os clientes e fornecedores Brasileiros recorrendo à Saphety Brazil, a qual gere todo 
e qualquer fluxo EDI, através da troca, armazenamento e gestão de todos os dados 
integrados em ERPs.

Para tirar vantagem das oportunidades de venda e produção, as empresas automóveis necessitam de estar preparadas para lidar 
rapidamente com novos fornecedores e clientes a qualquer momento. A precisão a nível de orçamentos e recursos é de extrema 
importância. É particularmente difícil obter uma visão global completa da cadeia de abastecimento, especialmente quando a 
mesma é complexa e os materiais viajam por todo o mundo com múltiplos parceiros logísticos.
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Para solicitar mais informações
sobre as soluções Saphety

por favor contacte:

info@saphety.com

www.saphety.com
Para mais informações
use o seu smartphone:


