Benner Logística e Supply Chain

Light
Com flexibilidade, eficiência e segurança a solução Benner Logística transformou a operação da Light.
A Light, uma das maiores empresas do setor de distribuição de energia do País e com milhões de clientes, buscava racionalizar seu processo de atendimento ao cliente. Os desafios de logística e prestação de serviços eram
gigantescos, pois gerir toda a operação em campo com cerca de 1000 veículos gerava uma demanda enormes de
esforços e demanda de uma grande equipe de apoio. A Companhia, que presta serviços a aproximadamente 3,9
milhões de clientes, buscava melhorar o tempo de resposta no atendimento, reduzir custos e mitigar os riscos de
operação. Dificuldade no controle das operações, dificuldade em localizar colaboradores em campo, falta de rastreabilidade dos veículos, riscos patrimoniais, problemas legais e com entidades reguladoras.
Esses são apenas alguns dos desafios que a Light queria enfrentar. As necessidades e perguntas eram muitas:
• Como acompanhar em tempo real os atendimentos de campo?
• Saber onde colaboradores e veículos estão e porque
• Agilizar o atendimento, facilitar a informação ao cidadão, reduzir riscos patrimoniais
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Hosting em Cloud Computing
Sistema de Gestão
Equipe de instalação nos veículos
Implantação
Gerenciamento projeto
Sistema de informações gerenciais (SIG)

| PROJETO
O projeto de Gestão Inteligente de frotas desenvolvido pela Benner na Light, promoverá uma redução drástica nos
custo para operação e manutenção. Isso graças à otimização do custo operacional. Ganhos financeiros com a operação na ordem de 30% e melhoria significativa no atendimento ao cliente. Em relação a riscos e, a Light espera
chegar a ZERO as ocorrências de falta de atendimento e outros problemas em sua malha. Eficiência, melhoria
continua e ganhos estes são os pilares da solução de Gestão Inteligente de Frotas.
| BENNER
A Benner, pioneira no mercado de software de gestão empresarial no Brasil, destaca-se pelo atendimento personalizado aos clientes e pela oferta de soluções inovadoras de gestão empresarial, que proporcionam resultados
efetivos aos negócios nas verticais de Saúde Hospitalar e Suplementar, Logística, Governança Jurídica e Contratos,
Gestão de Viagens Corporativas, Governo, além de ERP, RH, BI, ofertas nos modelos BPO, Cloud Computing,
EaaS e SaaS.
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