LOGÍSTICA

Di.Vo é a solução vocal para a gestão das
atividade logisticas em depositos de diferentes
tipos (secos, hortifrúti, pereceve). Di.Vo foi
projetado de modo a se integrar com qualquer
WMS utilizado pela empresa.

O QUE É
Com o Di.Vo a empresa consegue maximizar a produtividade, a precisão e a segurança no trabalho
dos operadores. Em operações mais complexas ou em ambientes desafiadores, como no caso de
câmaras frigoríficas em baixa temperatura, o voice picking é a forma de trabalho ideal, pois permite aos
produtivos do deposito trabalhar de mãos livres como também com luvas, já que não é mais preciso mexer
com listas, etiquetas, teclados ou terminais.
Agora disponíveis os novos modulos Inventario, Movimentações, Notificações e MDM

A QUEM SE DIRIGE
Varejistas, atacadistas, fabricantes de bens de consumo, operadores logísticos.

VANTAGENS
••
••
••
••

Aumento da produtividade
Redução de erros
Diminuição do tempo de treinamento e formação
Maior segurança na operação

COMO FUNCIONA
Di.Vo é uma solução completa que se adapta com facilidade às diferentes modalidades de trabalho das
empresas:
• Separação por cliente ou agrupada;
• Gestão de vários pedidos ao mesmo tempo
• Movimentação horizontal e vertical
• Inventario
• Sistema de notificações
• Mobile Device Management
Convive com outros sistemas de movimentação por radiofrequência presentes no deposito e pode ser
utilizado parcialmente. Por exemplo, apenas para uma parte do armazém, uma categoria mercadológica
específica ou ainda para implementar gradativamente o sistema em todo o conjunto do equipamento.
Di.Vo está integrado com o WMS da Consinco e pode ser integrado a outros WMS mediante específicos
módulos de interface para os vários ambientes: Linux, Windows.

RECURSOS
O ponto forte de Di.Vo é sua arquitetura Android, que cria as condições ideais para trabalhar em absoluta
segurança e com flexibilidade:
• Funciona com smartphones ou coletores Android (ver. 4.4.4 ou superior);
• Permite trabalhar em modalidade semi-batch, tornando o aplicativo flexível em caso de falhas no WiFi
ou de deslocamento temporário fora da área de cobertura.
A solução é dada por dois elementos do software:
• O do coletor Android, que integra todas as funções para o usuário e o reconhecimento de voz;
• O do servedor, que dialoga com os terminais de voz e com o WMS.
Di.Vo é “Speech Indipendent” por utilizar um perfil de voz dinâmico, de modo que o sistema possa
reconheer automaticamente os comandos vocais, neutralizando as peculiaridades de sotaque de cada
usuario.

QUEM JÁ ESCOLHEU DI.VO
Rio Quality (RJ), Nova Era (RR), Oba Hortofruiti (SP), Megafort (MG), Pennacchi (PR), Pague Menos
(SP) e Imperatriz (SC)
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