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Situação Atual 
Para entregar mercadorias a seus clientes, um
fabricante possui vários depósitos na América do
Norte. Ao receber um pedido de um local de venda
a varejo, a sede o transfere para o depósito mais
próximo, onde o embarque é preparado.

Todas as entregas necessitam da criação do 
conhecimento de transporte (CT) em 3 vias, todas 
assinadas pelo motorista do caminhão. Uma via fica 
no depósito e o motorista leva as outras duas.

No destino, o caminhão é descarregado; o cliente 
assina as duas vias remanescentes para confirmar o 
recebimento e fica com uma via para seu controle.  

A última via é trazida de volta para o depósito 
onde é comparada com a primeira via e embalada 
em caixas com todos os outros conhecimentos de 
transporte e enviados para a sede no fim do dia.

Caixas de CT asssinados são enviados dos diversos 
depósitos para a sede todos os dias, onde eles são 
anexados aos pedidos, digitalizados e arquivados em 
arquivo morto físico. A fatura ou nota fiscal é então 
impressa e enviada por correio para o cliente.

Desafios: 
• Os conhecimentos de transporte devem ser encaminhados para a

sede diariamente, aumentando os custos operacionais;

• Eles precisam ser digitalizados e arquivados manualmente antes que a
fatura seja produzida, criando atrasos no processo de faturamento;

• Frequentemente, os conhecimentos de transporte são extraviados ou
danificados, exigindo a recuperação e entrada manual dos dados,
algumas vezes impedindo o faturamento ou demais processos;

• O uso de formulários pré-impressos de conhecimento de
transporte é custoso, gerando muito desperdício.
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solução
Quando um pedido é lançado no sistema, o 
respectivo depósito é notificado de imediato. 
Agora, somente uma cópia do CT é suficiente 
para todo o processo. É impresso sob demanda 
no depósito com a zona de captura onde 
assinaturas e marcas são requeridas.

Quando o caminhão do transporte é carregado, o 
motorista assina o conhecimento de transporte 
com uma caneta digital Anoto e, depois, a encaixa 
de volta em sua base antes de sair do depósito.

No destino, o caminhão é descarregado e o 
cliente assina o conhecimento de transporte com 
a mesma caneta digital Anoto.  imediatamente, 
usando a conectividade Bluetooth® e seu telefone 
celular, o motorista envia os dados da caneta de 
volta ao servidor da sede e a assinatura do cliente 
é adicionada 
à versão digital. 

Isso dispara uma série de processos simultâneos: 
Uma versão digital do CT é enviado ao cliente por 
e-mail como referência ao mesmo tempo que é 
arquivado no sistema GED do fabricante. A fatura 
pode ser produzida automaticamente ao mesmo 
tempo pelo sistema de faturamento.
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Benefícios 
aOs custos de frete das caixas de notas assinadas são eliminados,
enquanto o número de CT impresso é reduzido em 2/3..

aUma cópia digital do CT assinado está sempre disponível no

sistema GED, pronto para ser recuperado para servir como prova de 
entrega para procedimentos de coleta.

aA sede pode processar as faturas mais rapidamente, melhorando

o fluxo de caixa.

aO uso de formulários pré-impressos caros é substituido por

impressão a laser sob demanda.

Todas as marcas registradas exibidas são 
propriedade dos seus respectivos donos. 
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“Anoto” e o logotipo Anoto são marcas 
registradas e propriedade da Anoto AB.
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