A Brandili melhora a Segurança e controle
do negócio com o ERP LN da Infor
Antes da implementação do Infor® LN, a Brandili enfrentava
muitos desafios nos seus processos de operação. Brandili
procurava o controle de todas as etapas do processo
produtivo, otimizar e integrar os processos de negócio, criar
uma base de dados consistente, compartilhar as informações
em toda a empresa, reduzir custos, lead times, níveis de
estoques e erros manuais; focar em análises de dados e não
em data input.
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“Estamos muito satisfeitos com a implementação do
Infor ERP LN. O ERP é muito estável, confiável e possui
uma gama ampla de funcionalidades, com a qual
conseguimos controlar todos os nossos processos de
negócios. Agora, a empresa pode focar em atividades
estratégicas que trarão melhores resultados sem se
descuidar de seus controles.”
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Flávia Brandes
Diretora Administrativa Financeira, Brandili
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Identificando desafios comerciais

Otimizando processos

Operando na indústria da moda de ritmo acelerado e
dinâmico, o negócio da Brandili está em constante evolução
e expansão. O que começou como uma pequena empresa
em 1964, evoluiu para uma grande organização com mais de
1.200 funcionários. Para acompanhar as crescentes
necessidades do negócio, a Brandili precisava de uma
solução para automatizar todos os seus processos.

Antes de mudar para o Infor LN, cada nota fiscal gerada pela
Brandili era lançada em 5 telas diferentes, tornando muito
difícil a mesma informação refletida com precisão em toda a
empresa.

Brandili iniciou seu processo de seleção de ERP, definindo
uma série de requisitos para atender suas necessidades
atuais e futuras, em seguida, comparando essas
necessidades com os principais provedores de software.
Brandili escolheu o Infor LN porque poderia atender a mais
requisitos com menos customizações.

Com o Infor LN, os sistemas estão integrados, todos têm a
informação de que precisam, sem duplicação, tudo a partir de
um banco de dados centralizado. Além disso, as compras são
completamente definidas na requisição de compra, incluindo
preço, quantidade, termos, provedores, impostos e muito
mais, reduzindo a possibilidade de erros manuais. Ao
minimizar os processos manuais, os funcionários da Brandili
podem dedicar mais tempo à análise de dados para uma
melhor tomada de decisão.

“Brandili está assumindo a liderança na
forma como atende o seu cliente e
estamos orgulhosos de desempenhar um
papel integral no apoio à sua
transformação empresarial”

Os benefícios do Infor LN incluem ter custos reais ao nível
SKU, enquanto dados detalhados são fornecidos para o
planejamento estratégico da empresa. Outros benefícios
incluem menores prazos de entrega, diminuição do pessoal
nas tarefas de administração, melhoramento da precisão dos
estoques, melhor avaliação por meio de auditorias externas e
segurança em controles operacionais. O melhor de tudo, o
Infor LN permitiu a implementação de ferramentas de
business intelligence para controlar e suportar as principais
variáveis comerciais.

Fernando Doreto
Account Manager, Infor Brasil

Learn more ›

A Infor desenvolve aplicações de negócios na nuvem para segmentos específicos. Com mais de 15.000
funcionários e 90.000 clientes em mais de 170 países, o software da Infor foi criado para o progresso. Para
saber mais visite: www.infor.com.
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