TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO

(Sistemas de controle e gestão)
LINKED BY
Fundada em 1991, a Control (uma das empresas do Grupo
LinkedBy) tem como foco o desenvolvimento de soluções para
Gestão “ERP” de distribuição de Bebidas, Alimentos e conexos. Como plano de expansão e
internacionalização, foi criada a Holding LinkedBy para gerir as empresas de tecnologia que
vêm sendo desenvolvidas e adquiridas desde a última década. A Linkedby oferece o maior
suíte de soluções, com grande redução de custos logísticos e operacionais.
PRODUTOS
a) WMS CONTROL - Sistema desenvolvido para otimizar a gestão intralogística e os seus processos, 100%
WEB, que utiliza o conceito de armazenamento nas nuvens ou SaaS (Software as Service). Para empresas
de todos os portes e segmentos, permite o acesso por múltiplos dispositivos como tablets, smartphones e
outros.
b) #TAMOSJUNTOS – Portal de Vendas e Serviços que pode ser integrado com qualquer ERP logado.
Algumas ferramentas: Marketing Digital (criar campanhas, pesquisas e promoções), Roteirização de entregas
PathFind, Aplicativo de controle de entregas CashDrive e Painel de gestão de entregas PathTracker.
c) BI ActiON® - Business Intelligence baseado nas ferramentas Qlik View OEM, que transforma dados
brutos da organização em informações significativas (valores competitivos e estratégicos) para serem geridas,
transformadas, compartilhadas e monitoradas. Pode ser integrado com qualquer ERP legado através da
nossa plataforma MASTER CROSS “DW”.
d) No portfólio ainda se destacam:
• Roteirização de Equipes (vendas e promotores);
• Roteirização de Entregas;
• Rastreamento de equipes externas (vendedores e promotores);
• Automação de força de vendas;
• SGP - Sistema de gerenciamento de Pesquisas (Promotores);
• Sistema de gerenciamento de Frotas “Fleetcom”

VANTAGEM/DIFERENCIAL
Oferecemos aos associados da ABAD e de suas Filiadas/Estaduais desconto de 15% na cessão de uso e bonificação
das 3 primeiras mensalidades.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:

• ABBN • Nestlé • Mirassol • Comercial Ibiapina • Qpasso • DFS • Stampa • Ikeda

Contato:
www.linkedby.com.br
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Marcelo Faria
comercial@linkedby.com.br
(11) 2971-5400 ramal 2059 / (11) 98753-1946

