TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Sistemas de gestão)

CONSINCO
O Grupo Consinco é líder no fornecimento de sistemas de gestão
corporativa para empresas de atacado e varejo alimentar do
Brasil. Além do investimento em startups, possui sociedade com a Mobne, marca que atua no
varejo de vizinhança. Com 28 anos de mercado, os sistemas da Consinco operam em 2.700 pontos
de venda, com mais de 70 mil usuários, e está presente em 37% dos maiores supermercadistas
e em 30% dos maiores atacadistas de autosserviço do país, conforme os rankings da Associação
Brasileira dos Supermercados (ABRAS) e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores
(ABAD).
PRODUTOS
a) Mobne
Com sistema nativo em nuvem, a Mobne integra o varejo de vizinhança
a distribuidores para estimular a modernização e dar competitividade
a esses empreendimentos, fornecendo ferramentas tecnológicas
eficientes e de fácil acesso.
b) Consinco Voice Picking
Em vez de métodos de separação convencionais de produtos, com listagens e coletores, o Voice
Picking utiliza comandos de voz para dinamizar a operação, elevando a produtividade e reduzindo os
erros. As ordens de separação são passadas por um fone de ouvido ligado a um smartphone, deixando
o operador com as mãos livres para fazer a movimentação.
c) Consinco SOMMA
Sigla de Smart Operation Mobile Management Application: plataforma de sistemas de gestão da
operação de lojas da Consinco. Uma suíte completa de sistemas que possibilitam, por meio de coletores
de dados ou smartphones, automatizar o recebimento de mercadorias, o abastecimento das gôndolas,
a execução de inventários e a conferência de etiquetas, além da coleta de preços de concorrentes.
d) Consinco WMS
Solução tecnológica consistente e escalável, que atende a diversos formatos e tamanhos de Centros
de Distribuição. Integrado a qualquer ERP, a solução aumenta a produtividade e reduz os custos de
armazenagem dos Centros de Distribuição. O Consinco WMS executa todo o gerenciamento da cadeia
de abastecimento, assegurando confiabilidade às operações relacionadas ao fluxo de mercadorias e
fornecendo informações precisas para o planejamento logístico.
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