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Fujitsu lança solução RMS Retail em Portugal e EMEA.

01 de Agosto de 2005 — A Fujitsu Services anuncia o lançamento da
solução RMS Retail em Portugal, e nos restantes países da EMEA onde a
empresa se encontra representada, estando previstas ainda este ano as
primeiras implementações do produto em Portugal. A RMS Retail é uma suite
integrada de aplicações back-office especificamente dirigida para o mercado
de retalho, visando complementar a oferta da Fujitsu num sector de mercado
onde os retalhistas nacionais não dispunham até agora de opções
suficientemente adaptadas às especificidades do seu negócio.
Esta solução oferece módulos como Mercadorias, Loja, Warehouse
Management System (WMS), Customer Relationship Management (CRM),
Business Intelligence e Contabilidade, permitindo às empresas gerir todas as
unidades envolvidas no processo de retalho. A solução RMS Retail está
preparada para ser integrada com outras tecnologias que fazem parte do
processo operacional do retalhista, oferecendo um baixo custo de
investimento e a possibilidade de aceder à informação em tempo real.
Acreditamos que ao estabelecermos esta parceria com a RMS e com a Porsel,
estamos em posição de lançar uma oferta no mercado português bastante
interessante para os retalhistas, na medida em que lhes permite obter uma
visão e controlo de toda a sua organização em tempo real, salientou Paula
David, Gestora de Contas para o sector de Retalho, Fujitsu Services.
Solução RMS Retail
RMS | Mercadorias: O módulo de mercadorias foi desenvolvido
especificamente para empresas que pretendem melhorar a sua administração
e gerir todos os processos envolvidos no controlo de mercadorias. Uma
gestão segura e integrada são alguns dos benefícios.
RMS | Loja: O módulo de Loja tem como objectivo controlar e gerir todo
processo interno administrativo de uma ou mais lojas de retalho, tendo
sempre em vista a integração total com todas as unidades relativas ao
negócio.
RMS | Warehouse Management System: Este módulo foi desenvolvido para
empresas que possuem um ou mais Centros de Distribuição, sendo possível
gerir todos os processos internos de controlo do fluxo logístico e operacional
da empresa.

