
Körber WMS na 
Nuvem

Körber Supply Chain

Soluções de WMS áges e escaláveis para a cadeia de 
suprimentos dinâmica, entregues na nuvem.



 

Qualquer que seja a indústria, o 
crescimento do eCommerce e as 
crescentes demandas dos clientes têm 
colocado pressão sobre os líderes de 
armazéns e de cadeias de suprimento 
para reinventar suas operações. A 
necessidade de oferecer uma gama 
mais ampla de produtos, com um 
prazo de entrega mais rápido, está 
pressionando igualmente varejistas, 
e-tailers, atacadistas, fabricantes de 
bens de consumo e operadores 
logísticos (3PL). 

As empresas estão repensando suas 
estratégias de TI para escalar, enquanto 
se concentram no que fazem de melhor. 
À medida que a mudança do software 
tradicionalmente instalado para a 
tecnologia em nuvem continua a 
acelerar, a nuvem oferece maior 
flexibilidade, escalabilidade e 

segurança. Ao fazer parceria com o 
parceiro de cadeia de suprimentos em 
nuvem certo, você permite que sua 
organização: 

• Foque no seu negócio sem o  
fardo de servidores, redes, banco 
de dados e outras tarefas de  
manutenção de rotina.

• Melhore o desempenho do  
armazém rapidamente, ao  
mesmo tempo que otimiza o  
seu investimento em TI.

• Tenha paz de espírito que seu 
sistema está sendo mantido  
por especialistas em cadeia de 
suprimentos que entendem o 
impacto que o tempo de inatividade 
pode ter em seu negócio.

• Beneficie-se do feedback de 
produtos e desempenho, e das 
melhorias de milhares de empresas 
como a sua.

• Acesse uma infraestrutura de TI e 
um nível de segurança de classe 
mundial sem o custo inicial.
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Conheça o seu WMS 
completo na nuvem
Com mais de 20 anos de experiência em nuvem, as 
operações de nuvem da Körber abrangem várias 
soluções, com mais de 1.000 clientes em todo o mundo. 
O WMS na Nuvem da Körber oferece funcionalidades 
de WMS altamente configuráveis e de alta qualidade, 
hospedadas em plataformas de nuvem primeira 
linha. Ao passar o seu suporte de TI e hardware para 
especialistas da cadeia de suprimentos da Körber, 
você vai aumentar muito a eficiência do armazém e 
otimizar o capital e o dinheiro.

À medida que você continua a crescer seu negócio, 
a Körber permite que você aumente a capacidade de 
computação na hora, sem tempo de inatividade. 
Além disso, você pode expandir, ao definir a elasticidade 
permitida para suportar o crescimento sazonal, e 
alcançar escalabilidade.

Ao fazer parceria com a Körber, você vai:

Focar no seu negócio: a infra-estrutura de nuvem da 
Körber, combinada com serviços de gestão de classe 
mundial, te ajudam a focar no crescimento do seu 
negócio.

Pagar à medida que usar: Tudo o que você precisa 
para executar e gerenciar o seu WMS empacotado 
em uma assinatura.

Aumentar a sua equipe de TI: Conte com uma equipe 
de operações de nuvem de classe mundial para 
gerenciar e apoiar o seu WMS.

Garantir a continuidade do negócio e o tempo de 
operação: Espere estabilidade, melhor RTO/RPO e 
+99,5% de tempo de operação. O desempenho é 
dedicado e nunca superalocado.

Escalar com confiança: Aproveite o poder da nuvem 
da Körber à medida que você aumenta picos de 
volume, crescimento e automação.

Obter o Retorno do Investimento mais rápido: Inicie 
a implementação dentro de 48 horas para ter um 
Retorno do Investimento mais rápido.

Controlar seu próprio destino: Todas as ferramentas 
de adaptabilidade WMS Körber™ que você conhece e 
ama também estão disponíveis na nuvem.

Acessar o seu WMS em qualquer lugar, a qualquer 
hora: Leve o seu WMS com acesso global seguro a 
partir de qualquer dispositivo.

Serviços Körber WMS 
na nuvem em um 
relance
O seu negócio depende do WMS para estar sempre 
funcionando. Para garantir a continuidade do negócio, 
a Körber fornece 99,5% a mais de tempo de operação 
para atender aos acordos de nível de serviço (SLAs).

A Körber tem especialistas dedicados na cadeia de 
suprimento de nuvem comprometidos em fornecer 
a você um serviço mais rápido, melhor e mais confiável. 
A Körber também é responsável pela gestão, 
monitoramento e suporte interno da plataforma de 
nuvem, de ponta a ponta, para garantir que as políticas 
e os procedimentos de gestão de mudanças sejam 
rigorosamente seguidos, para que não ocorram falhas 
operacionais.

Com monitoramento e alerta 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, as melhores práticas predefinidas e dados 
de referência são cuidadosamente seguidos para 
melhor identificar e resolver problemas de causa 
principal à medida que ocorrem. Isso reduz 
drasticamente qualquer tempo de espera por 
telefone ou ticket de suporte para resolver problemas 
de forma rápida e eficiente.

Você também pode ter preocupações de que seu 
WMS possa ser hackeado, resultando em tempo de 
inatividade ou perda de dados significativos. Ao fazer 
parceria com a Körber, você terá confiança sabendo 
que as mais recentes preocupações de segurança e 
patching de sistema são mantidos para garantir que 
intrusos indesejados fiquem fora.
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Principais benefícios 
financeiros: no local vs nuvem

Os benefícios financeiros de escolher um WMS na 
nuvem são claros. Ao pagar apenas pelo que você 
usa, minimizando a necessidade de infra-estrutura de 
servidores, reduzindo o treinamento de funcionários, e 
a terceirização de segurança e monitoramento, você 
alcançará um baixo custo total de propriedade 
(TCO).

No Local Na Nuvem

Despesas de capital mais altas e antecipadas. Previsível, baixo custo mensal.

Pagar recurso para projetar e instalar servidores. Arquitetura profissionalmente certificada.

Tempo de implantação longo Servidores implantados dentro de 15 dias.

Continua a pagar por atualizações de hardware e contratos de 
suporte ao fornecedor.

Tudo incluído.

Paga para aumentar a capacidade e atualizar o hardware. A atualização de Hardware é incluída como parte da taxa mensal.

No mundo de hoje, o custo e a frustração de perder 
informações são muito mais caros do que pagar 
uma assinatura mensal baixa e fixa pela nuvem. 
Vamos dar uma olhada nos custos entre um WMS no 
local e na nuvem em uma comparação lado a lado:

Körber WMS na nuvem visão 
para o futuro

A Körber continua a fazer um investimento significativo 
em seus recursos, serviços e segurança da nuvem. 
Em 2018 e 2019, a Körber investiu muito em melhorias 
de infraestrutura, e tem maiores investimentos 
planejados para o futuro. Com vastas melhorias no 
desempenho do disco e na computação em geral, 
nossos clientes de nuvem têm a capacidade de 
executar sua carga de trabalho Körber com respostas 
mais rápidas e com maior confiabilidade. A equipe 
Körber também se concentrou fortemente na 
automação e no lançamento de códigos recentemente, 
para colocar os serviços em funcionamento ainda 
mais rápido. Com investimentos contínuos e 
significativos na plataforma de nuvem, a nuvem da 
Körber tem melhor desempenho do que qualquer 
outra oferta encontrada no mercado.

Sinais de que a nuvem é 
certa para você:

• Você tem um negócio em rápido crescimento e 
se preocupa que seu WMS não vai escalar com 
o seu crescimento.

• Você precisa de um WMS que irá fornecer um 
time to value mais rápito. •� Você depende que 
seu WMS esteja sempre funcionando.

• Você quer evitar um grande custo inicial e 
precisa ter um Retorno do Investimento rápido.

• Você tem uma pequena equipe interna de TI e/
ou quer evitar adicionar pessoal de TI.

• Você já está usando aplicações SaaS,  
particularmente para ERP.
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