
Fazer a integração de

maneira harmônica

exige determinação

Construindo a ligação
entre WMS e ERP

E
ncontrar dois ou mais pacotes

de softwares que se encaixam

perfeitamente ao seu negócio

não é fácil. Mas quando você

integra um WMS a um ERP

para que compartilhem dados e

respondam um ao outro o retorno aparece.

Atualmente, um dos motivos pelos quais

muitas empresas não optam pelos

melhores ERP ("enterprise resource

planning", planejamento do recurso

empresarial), WMS ("warehouse mana-

gement system", sistema de gerenciamento

de armazéns) ou TMS ("transportation

management system", sistema de

gerenciamento de transporte) é devido a

integração do software.

A questão de integração dos sistemas

de "ontem" não se aplica aos sistemas WMS

e ERP "de hoje". Se a integração for feita

corretamente, seu negócio alcançará muito

melhor desempenho.

As situações mais comuns de

empresas procurando integrar WMS e

ERP são as seguintes:

• Compraram um ERP, pensando que

todos seus problemas de gestão foram

solucionados, apenas para descobrir que

também precisam de uma ação

radiofreqüência e controle de

inventário.

Compraram um WMS mas foram

adquiridas por uma outra empresa.

O novo ERP da empresa não se torna

o novo padrão. Normalmente o WMS

é integrado ao pacote ERP.

Precisam integrar não apenas o WMS

e o ERP mas também um grupo de

outros softwares de cadeia de

abastecimento críticos para seu

negócio.

Estão procurando substituir o WMS

mais antigo, e há a necessidade do

novo WMS se integrar facilmente com

o pacote ERP existente.

Construindo o alicerce

Para integrar o WMS e o ERP, como

devemos proceder? São cinco as diretrizes

em ordem decrescente de importância:

1. Certifique-se que o comprador e todas

as partes envolvidas entendam

claramente o processo operacional da

empresa. Todas as decisões sobre o

intercâmbio e fluxo de dados derivam

mais tarde desse entendimento básico.

2. Defina funções e responsabilidades.

Aqui é onde você determina quem

implementa os vários sistemas de

software, quem os configura, quem

prepara dados de teste, etc. Indique

membros da equipe para partes

menores da ponte de integração e

coordene seus esforços.
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3. Desdobre rapidamente sobre interfaces

básicas. O objetivo é levantar partes da

integração geral e torná-la funcional

rapidamente. Poderia ser apenas o

descarregamento de uma entrega

esperada na doca de recebimento e uma

configuração de recebimento. Isso é

importante a fim de validar que o passo

um (definição do fluxo certo de dados

do negócio) e passo dois (determinação

das funções e responsabilidades) foram

feitos corretamente. Você não deve

esperar até todo projeto estar concluído

para começar a testar, pois alguns

usuários-chave podem não ter uma idéia

precisa do fluxo adequado do negócio.

4. Após um rápido desdobramento preste

atenção às exceções. Isso inclui trabalho

sazonal, separação de um item faltante

ou ajustes de inventário, por exemplo.

5. Teste o sistema quanto a agilidade e

robustez frente a um maior tensão

e volume. Observe os volumes de

pico para os próximos três anos e

teste as interfaces projetadas. Esses

testes normalmente são descon-

siderados porque a criação de

pedidos de pico de um dia requer

muito esforço.

Quem está na equipe?
Os fornecedores dizem que eles não

têm visto equipes de integração que

incluem gerentes de projeto, gerentes de

armazém, representantes de atendimento

ao cliente, técnicos dos vários forne-

cedores de software envolvidos, progra-

madores. Alguns compradores terceirizam

seus departamentos de tecnologia da

informação, portanto, um provedor de

TI também pode estar envolvido. A equipe

de integração poderia ser um sub-

conjunto de equipes maiores que está

implementando ou o ERP ou o WMS.

A equipe de integração deverá estar

ciente que existe muito trabalho a ser

feito, até mesmo pacotes de software

que estão certificados por um forne-

cedor ou outro.

As equipes de integração não

devem ficar surpresas se o esforço não

for uma abordagem de divisão do bolo.

Isso se deve à complexidade do pacote

de software extra, como um software

de importação/exportação, software de

configuração de produtos e software

de transporte, que talvez precisem ser

integrados além dos pacotes WMS e

ERP.
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A questão da integração

As interfaces normalmente operam em

lotes aproximadamente uma vez por dia

ou mais freqüentemente. Para empresas

que prometem embarques de pedido no

mesmo dia ou no dia seguinte, a formação

de lotes provavelmente será mais robusta

se operar com vários ciclos de atualização

por dia.

Ao escolherem o software, os com-

pradores serão céticos quanto às

promessas que todos os vários sistemas

que estão comprando ou estão integrando

"comunicação" um com o outro, e que
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A chave para o sucesso de longo prazo na integração
de dois sistemas é manter a interface padrão

todas as intefaces são testadas e verdadeiras.

Aqui temos uma lista de típicos pacotes

de software que podem precisar de

integração com o WMS e ERP:

• Importação e exportação;

• Roteirizadores e gerenciamento de

transporte;

Planejamento e programação avan-

çada;

Software configurador de produto ou

montagem sob encomenda.

Você precisará de codificadores e

analistas de software tanto dos for-

necedores do WMS quanto do ERP para

determinar quais dados você deseja

transferir entre os dois sistemas e quais

campos de dados serão influenciados pelos

dados compartilhados.

A configuração padrão de transações

não precisa ser excessivamente complicada,

pois o WMS carrega consigo muita

informação que o esquema central (ERP)

não poderia se preocupar, como volume e

peso do item, código do lote e dados da

vida de prateleira, etc. As informações

importantes para o ERP são os relatórios

de ajuste de inventário no recebimento, na

expedição ou na contagem cíclica.

Novamente, o WMS não está "interessado"

em várias estratégias de preço e vendas.

Existe apenas um número limitado de dados

que devem ser compartilhados para manter

os dois sistemas sincronizados.

Normalmente, cada banco de dados possui

SKUS compartilhados mas com dados

anexados amplamente diferentes a um SKU

em ambos os lados.

A chave para o sucesso de longo prazo

na integração de dois sistemas é manter a

interface padrão. Se você preparar interface

customizada, esta raramente será mantida

para um fornecedor de WMS ou ERP.

Mesmo com softwares gabaritos, ainda

existe muito trabalho a ser feito em torno

do esforço de integração porque todos

usam seu sistema ERP diferentemente, já

que as necessidades de negócio é que

orientam as transações e estas variam.
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