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É de uma multinacional varejista com sede no Reino Unido, com mais de 3.400 lojas. 

O CD Erith é o maior centro distribuidor no canal comércio eletrônico do grupo. 

A solução apresenta um elevado nível de automação através da: 

 

 

 

− Verticalização do estoque  

− Processo de preparação de pedidos através de zonas de separação 

− Estações de separação produto ao homem. 
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 Armazenagem de produtos 
em caixas 
 

 Altura de armazenamento 
até 20 m.  

 

 Seletividade 
 

 Menor utilização de espaço 
 

 Controle da operação em 
tempo real 

Benefícios 
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 Armazenagem “pulmão” de 
produtos em caixas. 
 

 Sem frente de separação 
 

 Eliminação do percurso de 

separação 
 

 Modular e escalável 
 

 Controle da operação em 
tempo real 

Benefícios 
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 Diminuição da frente de 
separação 
 

 Menor percurso de 
separação 
 

 Distribuição seletiva dos 
pedidos 
 

 Controle da operação em 
tempo real 

Benefícios 
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Menor tempo 
 
 

Através de uma plataforma digital e um Centro de Distribuição automatizado conectado a 
esta plataforma, foi possível a TESCO realizar a preparação de pedidos em: 

Melhor qualidade 
 
 

Maior eficiência 
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− Gerenciamento do Estoque: redução estoque, abastecimento necessário, dedicar 
espaço para atendimento pedidos canal digital 

− Micro-Fulfillment: softwares analíticos, inteligência artificial, automação em pequenos 
centros de distribuição urbanos 

− Lojas como Centro de Distribuição: unificar a operação física e digital, otimizando 
área física e reduzindo custos de entrega 

− Entrega Autônoma: utilização de veículos autônomos visando redução dos custos de 
entrega 
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Intralogística Conectada 

Uma oferta completa para armazenagem e movimentação de materiais 
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Apresentador
Notas de apresentação
Chart layout »start chart« at end of presentation
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