Ciser

Ciser administra seu sistema de produção e
logística com ERP da SAP

Tempo de Leitura: 05 minutos

“Hoje, a administração do centro de
distribuição dentro do SAP ERP é tão
importante para nosso sistema logístico quanto TI para toda a empresa.”
Carlos Rodolfo Schneider. Vice Presidente

A Ciser é uma empresa fundada em 1959 e atualmente é a maior
fabricante de fixadores da América Latina. Possui capacidade produtiva
diária acima de 250 toneladas e um portfólio de produtos composto
de 15.000 itens para atender 18.000 clientes no mercado interno e em
mais de vinte países. A empresa opera com 1.200 empregados em
duas unidades fabris em Joinville/SC e em Nova Lima/MG, ocupando
uma área construída total de 55 mil metros quadrados. A Ciser implementou o sistema SAP ERP para administrar o seu centro de distribuição.

INFORMAÇÃO GERAL
Empresa

• Nome: Ciser Parafusos e Porcas
• Localização: Joinville/SC, Brasil
• Indústria: Produtos Metálicos
• Produtos e Serviços: Parafusos e porcas
• Faturamento: U$S 220 milhões
• Quantidade de empregados: 1.200
• Página Web: www.ciser.com.br

Objetivos do Projeto

• Implementar o sistema SAP ERP para
administrar o centro de distribuição e as
operações logísticas da empresa
• Suportar o crescimento da empresa por
meio da correção de limitações nos
processos logísticos
• Substituir operações manuais ineficientes
• Aumentar a acurácia e rastreabilidade dos
estoques
• Oferecer maior visibilidade das operações
para aprimorar as análises de negócios
• Reduzir erros e atrasos na entrega de
produto acabado para os distribuidores

Desafios Chaves

• Administrar o Centro de Distribuição com
10.000 itens em estoque
• Administrar um sistema logístico para o
faturamento diário
• Garantir a eficiência no recebimento diário
de 160 toneladas das unidades fabris
• Suportar o crescimento de 160 a 250
toneladas expedidas ao dia

Perfil do Cliente
Programa de Clientes Referência SAP América Latina

Soluções e Serviços SAP
• SAP ERP 6.0

Por que Soluções e Serviços da
SAP?

• Integração flexível entre os sistemas
SAP e não SAP
• Suporte estratégico ao crescimento
futuro
• Referências comprovadas da indústria e
liderança no mercado
• Empresa sólida financeiramente e
confiável
• Sistema aberto (possibilidade de
desenvolvimento de aplicativos
personalizados)
• Reputação da SAP em termos de
qualidade de produtos e estabilidade
econômica
• Investimento e comprometimento da
SAP em pesquisa e desenvolvimento

Destaques da Implementação

• Implementação executada em 9.5 meses
• Redução do prazo de implementação
com metodologia ASAP
• Foco na reengenharia de processos de
negócio para maior eficácia
• Criação de um centro de excelência SAP
dentro da empresa oferece maior
suporte interno
• Total comprometimento dos times de TI
e operações

www.sap.com.br
Benefícios

• Alinhamento dos níveis de estoques com
os níveis de demanda
• Redução do custo de processamento de
mercadorias
• Redução do número de processos
manuais, reduzindo riscos operacionais e
dependência do conhecimento individual
dos funcionários
• Maior controle de movimentações e
posições de materiais
• Tomada de decisão facilitada por
indicadores de performance
• Otimização do tempo de atendimento dos
pedidos
• Retorno do investimento em 22 meses
(27% mais rápido que o esperado)
• Aumento dos índices de satisfação dos
clientes
• Redução na quantidade de artigos
devolvidos
• Aumento de 25% na produtividade dos
funcionários do CD
• Redução de 20% dos custos de logística
• Reclamação de clientes baixou para -70%
• Acurácia dos estoques subiu de 78% para
98%
• Nível de estoque de segurança de -10%
• Economia de US$72.000/mês com
reduções de custos de estoque

Brasil
http://www.sap.com/brazil/index.epx
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