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Caso de uso I Automatização de serviços de campo

Perfil da empresa
A OLSG é uma varejista de 
equipamentos esportivos de médio 
porte que possui uma loja online e uma 
rede de lojas físicas. 

A partir do seu depósito central, eles 
enviam camisetas e equipamentos para 
escolas locais e para equipes esportivas 
amadoras. 

Habilitado pelo

A sua loja de artigos esportivos.

Antes
Os problemas 

 

   Alto custo com papel, 
frequentemente associados 
a papéis pré-impressos.

   Muitas vezes os papéis eram 
perdidos ou danificados 
durante o transporte e o 
manuseio.

   Os papéis se acumulavam 
rapidamente em pilhas 
bagunçadas no fundo do 
escritório.

   Rabiscos feitos a mão 
tornavam os ajustes difíceis 
de se registrar e pouco 
confiáveis.

   Era muito difícil associar 
recibos de entrega ilegíveis e 
escaneados aos pedidos de 
compras.

   Desagradáveis processos 
de arquivamento de 
papéis tornavam difícil 
a recuperação de 
documentos.

   Com o processamento 
manual dos papéis, os 
clientes tinham dificuldade 
em receber o status da 
entrega em tempo real.

   Recibos de entrega tinham 
que passar por muitas mãos 
antes de retornarem em 
segurança para o sistema, 
este processo levava dias.

A cada dia que a faturamento atrasava, o fluxo de 
caixa da OLSG se reduzia.

A OLSG costumava administrar sua logística de 
entrega utilizando papéis. Todas as suas entregas e 
faturas eram feitas manualmente usando recibos de 
entrega impressos, onde cada motorista ao levava em 
seu caminhão.
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√	 Usando seus celulares ou tablets, os motoristas podem 
acessar automaticamente os recibos de entrega 
apropriados no início de cada dia. 

√	 Se necessário, os motoristas podem adicionar 
fotos facilmente, caso o pacote esteja danificado e 
coordenadas de localização geográfica são registradas 
automaticamente quando o cliente assina o 
documento. 

√	  A interface e os formulários apresentados nos tablets 
usam sempre a marca da OLSG.

√	Mudanças feitas na transação, como quantidades 
aceitas, são enviadas instantaneamente para a matriz 
após a entrega e o sistema pode ser atualizado por meio 
de informações exatas e confiáveis. 

√	Durante todo o processo, os clientes poderão receber 
mensagens para cada etapa e exceções são tratadas 
rapidamente.

   

Agora
Os benefícios 

 

A solução

Com o Capture OnTheGo,  o ciclo que 
vai desde o pedido até o recebimento foi 
acelerado, devido à utilização de fluxos 
de trabalho automatizados e documentos 
eletrônicos que podem ser acessados 
remotamente.

Habilitado pelo
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O funcionário insere e envia 
as informações facilmente, e o 
cliente, como a empresa, tem 
uma atualização em tempo real 
sobre o status do pedido.
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