Customer Snapshot

Têxtil Melhora Produtividade e
aperfeiçoa Processos Financeiros com
Infor LN
Desafios
•

Criar maior eficiência evitando interfaces manuais e
atividades redundantes.

•

Diminuir custos operacionais e administrativos.

•

Diminuir o tempo dedicado para a produção dos produtos.

•

Melhorar a satisfação dos clientes.

Dados

•

Lograr maior visibilidade para uma melhor tomada
de decisões.

Produto: Infor® LN
Industria: Textil/Moda
Pais: Brasil
Região: América Latina

•

Selecionar um fornecedor de ERP com conhecimento no
Mercado têxtil.

“Brandili alcançou um novo nível de
competitividade com Infor LN.”
—Luiz Felipe Cherem, Operations Director,
Brandili Têxtil

Beneficios
•

Melhorou a eficiência dos processos do negocio.

•

Diminuí custos operacionais e administrativos.

•

Cortou os processos de produção.

•

Melhorou a satisfação dos clientes.

•

Otimizou a toma de decisões com acesso a dados em
tempo real.

•

Implementou uma solução ERP com funcionalidades
específicas para o mercado.

Sobre a Brandili
Há 46 anos no mercado, a Brandili Têxtil, um
dos principais players do setor têxtil infantil.
Ao ano, cerca de 15 milhões de peças são
produzidas para abastecer o mercado de
moda infantil e teen. www.brandili.com.br.

“Implementar um ERP nunca é fácil, e é vital ter uma boa
equipe. Estamos muito felizes por escolher Infor com uma
equipe altamente treinada que certamente fez uma grande
diferença em todos os passos do projeto.“
—Luiz Felipe Cherem, Operations Director,
Brandili Têxtil

Infor Brasil São Paulo Av. Dr. Chucri Zaidan, 150 – 11º andar Brooklin Novo – 04583-110 São Paulo – SP
Tel: +55 11 5508 8800 Fax: +55 11 5508 8801 www.brasil.infor.com
Marca Registrada© 2014 Infor. Todos direitos reservados. O nome e o desenho da marca Infor neste documento são marcas registradas da Infor ou de empresas subsidiárias da Infor.
Todas outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. O documento é fornecido somente para fins de informação e não constitui comprometimento da
Infor com outras partes. As informações, produtos e serviços descritos no documento estão sujeitos a mudança a qualquer momento e sem aviso prévio. www.infor.brasil.com
INF1230003-1422660-PT-BR-0414-1

