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CCO Concorrência Sistema de Transporte Portal SCM 

Colaboração 

• Integração eletrônica entre cliente e fornecedor com uma ferramenta 

colaborativa voltada ao gerenciamento da cadeia de informações 

logísticas.  

Acessibilidade 

• Suporte e acesso a qualquer hora e em qualquer lugar através de uma 

interface simples e amigável no ambiente Web. 

Segurança 

• Certifique-se que seus fornecedores façam parte dos processos da 

empresa e gerem informações necessárias de forma correta e 

eletrônica. 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Portal SCM - Nossa Solução 
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 Acessibilidade: 

 Perfeito processo do desktop ao     

dispositivo móvel. 

 

 Interface:  

 Atual, clean e amigável. 

 

 Integração:  

 Troca de dados, registros, 

notificações, pool e acesso a 

documentos.  

  

Melhore a EXPERIÊNCIA de  

COLABORAÇÃO com seu FORNECEDOR! 

 



CCO Concorrência Sistema de Transporte 

4 

Portal SCM - Funções 

            Atividades Diárias 

 

• Protocolo Logístico: elaboração, preechimento em Fluxo, Avaliação, Revisão e Encerramento; 

• Transmissão de Pedidos (Ordem de Compra) e Agendamento; 

• Confirmação de Pedido (Aceite e Recusa) pelo Fornecedor e Confirmação de Recebimento; 

• Envio de e-mail´s e notificação dos pedidos e protocolos. 

  Comunicação 

• Notificação eletrônica com confirmação de leitura; 

• Notificação por e-mail; 

• Registro do histórico e ações do usuário/fornecedor. 
 

  Colaboração 
 

• Poll de Interatividade com o fornecedor; 

• Acesso a Documentos; 

• Informações do Fornecedor eletronicamente acessíveis; 

• Acompanhamento dos pedidos firmes e previstos. 



CCO Concorrência Sistema de Transporte 

 

 O Portal SCM é uma solução que permite ao seu 

departamento de Supply Chain inserir programações, alterar e 

atualizá-las conforme for necessário. Oferece também a troca de 

informações e documentos voltados a operação e ao fornecimento de 

materiais, controle de LOGs de acesso dos fornecedores, envio de 

notificações e enquetes referente aos processos logísticos entre seu 

departamento logístico e fornecedores. 

 

Principais Características: 

 

 Protocolo Logístico, Verificação e aceite Pedido, Confirmação de 

Entrega (Aviso de Embarque);  

 Acesso direto na Internet para os Fornecedores; 

 Histórico da Leitura; 

 Avisos por notificação e e-mail; 

 Gestão de Documentos; 

 Multi-Idioma; 

 Multi Empresa/Filial; e 

 Interface atual e de fácil utilização. 

 

 

 

 

 

Características Gerais 
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Personalizar, Trocar Informações e Compartilhar 

Documentos! Conheça as vantagens do Portal SCM. 
 

 Crie roteiros específicos de gerenciamento do protocolo logístico de seus 

fornecedores; 

 

 Crie cadastros específicos de protocolo para envio de seus pedidos com 

total controle das fases de envio do pedido, confirmação da entrega e 

registro da nota fiscal eletrônica; 

 

 Tenha controle absoluto da troca de informações com seus fornecedores, 

seja por Excel, Texto ou XML, com registro das ocorrência de importação 

ou exportação de dados; 

 

 Obtenha controle total sobre os documentos que sua empresa envia ou 

recebe e permita que somente pessoas autorizadas acessem estes 

documentos. 

Vantagens de ter um MyASK - Portal SCM 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulos do Sistema MyASK 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulo - Portal SCM 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulo Portal SCM - Protocolo Logístico 
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Crie seus próprios modelos de protocolo.  

Administre os 

protocolos de seus 

fornecedores. 



CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulo Portal SCM - Documentos 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulo Portal SCM - Cadastros 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulo Portal SCM - Segurança/Administração 
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  Através desta solução sua empresa pode 

padronizar os trâmites do processo logístico 

com protocolos personalizados para cada 

fornecedor, além de controlar todos os 

documentos envolvidos no relacionamento 

entre a sua empresa e seus fornecedores.  

  Esta ferramenta tem como diferencial a 

comunicação eletrônica simplificada que atende 

os requisitos da norma MMOG utilizada pelas 

grandes montadoras do Brasil para orientar 

seus fornecedores na busca pela excelência 

operacional na área de materiais. 

CCO Concorrência Sistema de Transporte Portal SCM 
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CCO Concorrência Sistema de Transporte Módulos em Desenvolvimento para 2015 
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 Taxa de Serviço 
 

 Indicadores 
 

 

Entrega prevista para o Segundo Semestre/2015 

 

 

Entrega prevista para o Segundo Semestre/2015 

 


