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A ALCIS é uma empresa que foca dois negócios especificamente,                                                   
sendo um a ROTEIRIZAÇÃO DE CARGA. Para isso ela vende, 
implanta e suporta o sistema de roteirização Roadnet, considerado um dos melhores roteirizadores 
do mundo. Também tem uma atuação muito expressiva na gestão de estoque, pois seu produto 
principal é o WMS ALCIS, um sistema de gestão de estoque altamente robusto e aderente às 
inúmeras necessidades do mercado.

ALCIS

PRODUTOS

a) ROTEIRIZADOR ROADNET – Sistema de roteirização líder no mercado mundial, capaz de roteirizar em 
poucos minutos toda a carteira de pedidos, levando em consideração os melhores custos de transporte, 
obedecendo inúmeras regras de negócios, como prioridades, horários, janelas de atendimento, restrições etc. O 
do módulo de acompanhamento permite comparar as rotas realizadas com as rotas planejadas, atualizando os 
tempos estimados de atendimento e identificando oportunidades de melhorias.

b) WMS ALCIS – Sistema de gestão de estoque com alto nível de parametrização, capaz de atender às 
demandas operacionais de um armazém. Fornece a rotação dirigida de estoques, diretivas inteligentes de 
recebimento, armazenagem automática, controle de estoque, inventários, picking (atendimento de pedidos), 
registro e histórico de atividades e procedimentos padronizados, entre outros. A somatória destes pontos serve 
para maximizar o uso do valioso espaço do armazém e garantir que qualquer operação esteja de acordo com 
seus procedimentos e controles necessários. Um WMS operacional significa que a empresa depende menos 
da experiência das pessoas, uma vez que a inteligência da operação logística fica totalmente configurada no 
sistema.

c) QA TRACKER – Sistema 100% parametrizável e compatível com qualquer sistema de controle (ERP, TMS ou 
WMS), que permite a criação e acompanhamento de solicitações de coleta, distribuição, reversa ou milk-run, sendo 
ela fracionada ou fechada, permitindo o registro de processos e definição de checklists para se atingir um nível de 
compliance desejado.

O associado da ABAD/Filiadas Estaduais terá à sua disposição uma tabela de preços totalmente 
diferenciada, além de condições especiais de pagamento.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Adina • Cirúrgica Fernandes • Discra • Grupo SP • Servimed • DVL • Goiás Atacado • CBL Alimentos 
• Cristal Alimentos • Pastifício Santa Amália • Santos Brasil • Multilog • Amanco 
• Canetas Compactor • Premier Pet • Rudlog • Volo Logística

TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Software de gestão e logística)

Contato:
www.alcis.com.br

Alessandra Maria Di Sicco - Diretora Comercial
alessandra@alcis.com.br
(011) 3616-0116 / 5531-7444

VANTAGEM/DIFERENCIAL


