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Sobre a GiuSoft
Constituída em 19 de março de 1996 em Salvador na Bahia, a GiuSoft Tecnologia atua no
segmento de software para as mais diversas finalidades e tamanhos de empresa. Conta hoje
com centenas de clientes ativos.

Atuação
A GiuSoft tem clientes ativos na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Goiás.

Missão
A missão da GiuSoft é oferecer inovação tecnológica com qualidade e segurança.

Visão
Ser uma empresa reconhecida por sua excelência, comprometida com a melhoria da qualidade
de vida, e geradora de soluções tecnológicas inovadoras.

Valores
• Integridade nos relacionamentos;
• Comprometimento com a qualidade;
• Trabalho harmonioso e produtivo em equipe;
• Respeito ao Ser Humano e ao Meio Ambiente;
• Inovação e evolução como alicerces do trabalho.
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Linha do tempo
Em 1996, nasce a GiuSoft Tecnologia;
Nos anos de 1998 a 2000, parcerias com fornecedores viabilizaram uma maior dinamização
e ampliação dos serviços, incluindo venda de equipamentos, suporte e manutenção de
rede, sem prejudicar a abrangência dos contratos vigentes;
A partir de 2000, o produto outsourcing (terceirização de mão de obra) começou a ser
ofertado;
Entre 2004 e 2005 a empresa veio a desenvolver e implantar uma operadora de telefonia
VoIP, abrangendo desde a segurança de rede e dados, definição e implantação de
servidores, sistemas de baixo nível (roteamento de chamadas e tarifação), portal de internet,
até o desenvolvimento ERP e CRM. Esta iniciativa garantiu know-how para novos produtos e
serviços nesta área de atuação e, principalmente, para desenvolvimento de produtos B2C
na internet;
Em 2005, consolida a parceria com o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e
Auto-Escolas do Estado da Bahia e o DETRAN/BA, disponibilizando aos seus associados
(cerca de 300 auto-escolas do Estado), um sistema on-line para agendamento de exames
teóricos e práticos no DETRAN/BA, agilizando o processo, acabando com enormes filas nas
dependências do Órgão e melhorando a sinergia e transparência entre todos os envolvidos;
No final de 2006, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, através do apoio da
FAPESB, a GiuSoft se une ao meio acadêmico (doutores e mestres) no desenvolvimento de
uma solução integrada de baixo custo (software e hardware) para telefonia IP, abrangendo o
desenvolvimento de sistema de instalação, configuração, gestão da infraestrutura e de um
telefone IP nacional;
Em 2006 qualifica-se como Microsoft Partner, obtendo ferramentas e credibilidade para usar
e indicar os produtos da Microsoft;
Em 2007, integra-se à Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação
(ASSESPRO/BA), criando e fortalecendo parcerias com outras empresas do ramo;
Em 2009, aperfeiçoa seu sistema de WMS, permitindo operação através de smartphones e
coletores de dados WiFi, aumentando a efetividade no monitoramento de suas cargas,
estoques e movimentações just-in-time;
Também em 2009, disponibiliza uma solução completa de TI para um Centro Médico,
abrangendo desde os equipamentos, sua configuração e manutenção até sistemas e equipe
de trabalho;
Reconhecida pelo potencial, neste mesmo ano foi nomeada Intel Partner para soluções de
TI, obtendo, desta forma, apoio deste grande fabricante de processadores para seus
projetos;
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Em 2010, centraliza e especializa sua equipe, dedicando-se exclusivamente ao
desenvolvimento, implantação e locação dos seus sistemas;
Em 2011, implanta a filial Rio de Janeiro;
Em 2011, estabelece uma nova parceria com Sindicato das Auto-escolas da Bahia,
disponibilizando para cerca de 300 CFCs o acesso a um sistema de gestão completo via
web, integrado ao Sindicato e ao DETRAN/BA;
No final de 2011, disponibiliza seu novo sistema de Gestão de Escritórios Jurídicos,
trazendo uma visão de administração de processos, atividades, produtividade e inúmeros
relatórios e gráficos estratégicos;
Em 2012, desenvolve e entrega em tempo recorde (menos de 15 dias), o sistema de
controle de descarregamento de veículos da JAC Motors na Bahia, integrando sistema web,
tecnologias de rede sem fio, coletores de dados e códigos de barra, se tornando no único
fornecedor a nível mundial a disponibilizar tal ferramenta;
Neste mesmo período, inicia a produção de aplicativos para dispositivos móveis (iPhone,
Android e tablets);
Em 2013 a unidade Canadá inicia suas atividades;
Também neste ano estabelece a parceria com a Ride5Group de Nova Iorque, iniciando o
desenvolvimento de soluções globais.
Em 2015 e 2016 amplia a produção de aplicativos móveis, seja para B2B ou mesmo para
B2C.
Em 2017 desenvolve sua primeira solução integrada envolvendo software web, mobile e
hardware dedicado, oferencendo um sistema completo de telemetria, rastreamento e
monitoramento veicular. Neste mesmo ano, expande sua operação para o segmento de
auto-escolas, passando a atuar em todo o território nacional.
Em 2018 expande sua atuação para os Estados de Goiás e Paraná.
Em 2019 disponibiliza a nova versão do seu WMS, utilizando tecnologias modernas e
disponibilizando novos recursos com qualidade e integridade dos dados.

Um pouco da nossa experiência
Em cerca de 20 anos de atividade, a GiuSoft desenvolveu softwares para as seguintes áreas:
Escritórios de advocacia, lojas de shopping, locadoras, restaurantes, centros médicos,
laboratórios de análises clínicas, instituições de ensino, empresas de navegação, armadores,
despachantes aduaneiros, operadores portuários, armazéns gerais e alfandegados, centros
de distribuição, transportadoras, manutenção de máquinas e equipamentos, terminais
marítimos, indústrias de polímeros, indústria de bebidas, indústrias de embalagens plásticas,
telefonia VoIP, perfuradoras de poços, igrejas, sindicatos de auto-escolas e outros.
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Principais clientes
Intermarítima Portos e Logística S/A
Cliente há mais de 15 anos, com parceria consolidada em inúmeros projetos de software, infraestrutura e segurança de redes, utiliza-se de vários sistemas Web desenvolvidos pela GiuSoft
especificamente para a empresa:
• Gestão de Terminal Portuário Alfandegado de Uso Público (conta com integração com Receita
Federal e segue rigorosamente Leis e Instruções Normativas do setor);
• Gestão de Centros de Distribuição (atualmente presente em 4 armazéns do grupo);
• Gestão de Pátio de Triagem e Portaria (controlando e autorizando a entrada e tráfego de
pessoas e veículos);
• Gestão de Exportação (controla contêineres e cargas entregues ao Terminal predestinadas à
exportação);
• E outros projetos especiais, como integração com OCR (scanner de placas de veículos),
checklist digital on-line de descarga de veículos da JAC motors, etc.
Todos os softwares dispõem de perfis de acesso que controlam as permissões de uso do
sistema para funcionários, clientes, fornecedores, parceiros e órgãos do Governo (Receita
Federal).
Web: www.intermaritima.com.br

Bomix
Líder no setor de embalagens plásticas no Brasil, possui o maior parque fabril da América Latina
na produção de baldes industriais em cores e formatos diversos além de uma avançada central
de logística e distribuição das embalagens. Para garantir entregas rápidas e eficientes em todo
país, a Bomix dispõe também de uma transportadora própria, a Bomixlog.
Utiliza uma versão customizada do gWMS que inclui atividade de transformação durante a
armazenagem dos produtos. A solução integra-se com o sistema Proteus da TOTVS.
Web: http://bomix.net.br
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Modallog Operador Logístico
Empresa especializada no gerenciamento de todas atividades
logísticas, nas várias
fases da cadeia, agregando valor ao produto dos mesmos, de maneira integrada e coordenada.
Planeja e desenvolve atividades logísticas, desde operações mais simples, como transporte de
carga, até as mais complexas, como armazenagem, supply e logística reversa.
Cliente a cerca de 4 anos, utiliza nosso sistema gWMS em sua plenitude.
http://www.modallog.com/

Logic
A Logic está localizada estrategicamente no CIA, próxima aos principais centros consumidores
da região metropolitana de Salvador. Realiza serviços de armazenagem e gestão de estoque,
separação (picking) e embalagem (packing), montagem de kits, unitização, paletização,
etiquetagem, etc. Oferece um serviço modular e flexível, destinado às cadeias de suprimentos
integradas.
Utiliza nosso sistema gWMS na sua plenitude.
http://www.logiclogistica.com.br
• Armazenagem geral;
• Distribuição fracionada;
• Cross-docking;
• Transit point.

Toplog Armazenagem e Distribuição
A estrutura organizacional da matriz está disposta numa área total de 65.000 m², sendo 20.000
m² de área coberta e circulação, docas cobertas para carga e descarga, galpões com 6m e 8m
de pé-direito, com piso de alta resistência, modernos escritórios dedicados aos seus clientes e
parcerios, o que há de mais moderno em tecnologia de informação, além de um rígido sistema
de segurança totalmente informatizado.
Atua principalmente com armazenagem geral, movimentação e distribuição.
http://www.toplogba.com.br
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Sobre o produto
O sistema gWMS foi desenvolvido com o que há de mais moderno em tecnologia para sistemas
pela Internet, viabilizando um acesso seguro e simplificado em qualquer navegador de Internet
para desktop, como o Internet Explorer, Firefox, Chrome ou Safari, por exemplo. Além disto,
pode ser utilizado qualquer sistema operacional no cliente: Windows, MacOS ou Linux.

O acesso pela Internet viabiliza a redução de custos com infra-estrutura, simplicidade na
operação e disponibilidade de acesso em qualquer lugar do mundo (tanto para colaboradores
quanto clientes).
Sua utilização com coletores de dados é opcional, entretanto agrega segurança e qualidade nas
informações geradas.
Hotsite: https://app.giusoft.com.br/wms

Controle operacional
O sistema permite o acesso às seguintes atividades do dia-a-dia operacional:
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‣ Movimento de entrada de carga - Descarregamento com conferência cega e controle de
divergência;
‣ Movimento de saída de carga - Conferência e carregamento;
‣ Importação de NFe para entrada (conferência cega) e saída de cargas (pedidos);
‣ Importação de dados e integração com outros sistemas;
‣ Picking - Separação e montagem de pedidos;
‣ Cross-docking - Agregando carga em armazém ou não;
‣ Inventário - Inventário programado, por áreas, clientes ou produtos, com atualização do
saldo em estoque ou não;
‣ Serviços adicionais diversos - Pode ser parametrizado pelo próprio usuário
(etiquetagem, paletização, shrink, etc.);
‣ Gestão de estoque - Reposicionamento, monitoramento de saldo, shelf-life, prioridade
de saída (FIFO/FEFO);
‣ Gestão da área - Definição de regiões para armazenamento de cargas específicas,
bloqueio e reserva de posições.
‣ Gestão da equipe - Relatórios de atividades, duração e tipos de tarefas.

exemplo de consulta de estoque sintético
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Coletores de dados
Os coletores de dados viabilizam um fluxo de informações dinâmico e preciso das operações
do armazém. O uso dos coletores de dados no sistema gWMS é fortemente recomendado
porém não requerido.

A interface para coletores de dados viabiliza:
‣ Gestão da portaria/pátio de triagem - Permitindo ao conferente a liberação do acesso de
veículos selecionados;
‣ Descarregamento com conferência completamente cega, sem que o conferente tenha
acesso a nenhuma informação da Nota Fiscal;
‣ Posicionamento de cargas em tempo real com fidelidade nas informações;
‣ Separação em tempo real;
‣ Conferência digital do carregamento;
‣ Carregamento com baixa automática e criação de NFe em um único passo;
‣ Acesso a informações diversas em tempo real pelo coletor - UMA, SKU, placa do veículo,
OS, programação, etc.
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Gestão
Com uma operação adequada do sistema, são disponibilizados inúmeros relatórios e gráficos
para gestão do negócio em si.
Os principais são:
‣ Ocupação do armazém (por cliente, produtos, áreas);
‣ Atividades dos colaboradores;
‣ Carregamentos e descarregamentos;
‣ Tempo médio de operação de carregamento e descarregamento;
‣ Tempo médio de espera.

Programação de Serviços - OS
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Programação de Serviços - Atividades executadas

Programação de Serviços - Inventário
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Visualização do mapa de posições do armazém

Gráfico de ocupação
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Projeto
Etapas
Para a utilização plena e efetiva do sistema, as seguintes atividades precisam ser executadas:

Levantamento
Consiste em todo o trabalho de mapeamento dos processos da empresa.
Este trabalho busca identificar a forma de trabalho, relacionamento entre os setores, e detalhes
operacionais que deverão ser definidos na etapa de parametrização ou desenvolvidos na etapa
de customização.

Elaboração de projeto de implantação
Após análise dos dados levantados, será elaborado um projeto de implantação, para que, após
confirmação formal do cliente, sejam executadas as demais etapas.
Visa garantir a aderência total da solução à empresa.

Ativação do sistema no Datacenter
Preparação dos nossos servidores (ou do cliente) para a hospedagem do sistema.

Parametrização
Atividade de configuração dos módulos pré-existentes visando adequá-lo ao cliente. Maiores
detalhes na página 8, seção “Atividades de Parametrização”.

Customização
Desenvolvimento de funcionalidades adicionais ou modificação de alguma já existente para
atender a demandas específicas do cliente.
Na etapa de levantamento, serão identificadas as necessidades de customização e estarão
sujeitas a avaliação e aprovação do cliente.
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Módulos
Descrição

Ativo

Acesso ao cliente

Sim

Cadastros - básicos

Sim

Cadastros - áreas, regiões, grupos, tipos e itens (produtos)

Sim

Controle - acesso de pessoas e veículos

Sim

Emissão de etiquetas padrão (UMA, SKU e posição)

Sim

Faturamento - emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Sim

Faturamento - condições comerciais e emissão do demonstrativo de cálculo

Sim

Gráficos - movimentação por cliente, produto, grupos e tipos

Sim

Gráficos - ocupação por posição, grupos, tipos e clientes

Sim

Gráficos - tempo médio no pátio, carregamentos e descarregamentos

Sim

Mapa - visualização do armazém

Sim

Modo coletor de dados - bloqueio e desbloqueio de posição

Sim

Modo coletor de dados - carregamento e descarregamento

Sim

Modo coletor de dados - conferência de carregamento

Sim

Modo coletor de dados - cross-docking

Sim

Modo coletor de dados - devolução

Sim

Modo coletor de dados - inventário

Sim

Modo coletor de dados - posicionamento

Sim

Modo coletor de dados - separação (picking)

Sim

Modo coletor de dados - separação consolidada

Sim

Modo coletor de dados - transferência de carga

Sim

NFe - emissão, cancelamento e inutilização

Sim

NFe - importação de XML (descarregamento e carregamento)

Sim

Programação de atividades

Sim

Relatórios - programação, estoque, movimentação, atividades e inventários

Sim

Painel de atividades

Sim
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Atividades de parametrização
Nº

Descrição

1

Cadastramento da empresa

2

Edição e implantação da logomarca da empresa no sistema (interface, NFe, NFSe)

3

Cadastramento de setores da empresa

4

Cadastramento dos funcionários

5

Definição dos grupos de permissões de acesso

6

Associação dos usuários aos grupos de acesso

7

Cadastramento dos clientes

8

Cadastramento dos grupos de itens

9

Cadastramento dos tipos de itens

10

Cadastramento dos itens (produtos) dos clientes

11

Criação do armazém no sistema

12

Configuração de layout da etiqueta de endereçamento

13

Definição do layout e identificação de endereçamento no armazém

14

Emissão das etiquetas de posições

15

Colagem das etiquetas de endereçamento

16

Cadastramento de regiões de armazenagem

17

Revisão do cadastro de cidades (para os clientes)

18

Cadastramento dos tipos de serviços adicionais possíveis

19

Cadastramento das condições comerciais do cliente

20

Implantação do certificado digital no sistema

21

Roteirização da atividade de carregamento

22

Roteirização da atividade de descarregamento

23

Roteirização da atividade de cross-docking

24

Roteirização da atividade de separação (picking)

25

Roteirização da atividade de conferência de carregamento

26

Roteirização da atividade de inventário
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Prazos
‣ Levantamento, análise e projeto

10 dias,

‣ Customização

60 dias (previsão preliminar),

‣ Parametrização

3 dias,

‣ Ativação

1 dia,

‣ Treinamento

16 horas (datas a critério do cliente),

‣ Implantação piloto com operação assistida 3 dias.
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Equipamentos
A implantação do sistema pode ocorrer na infra-estrutura da GiuSoft ou do Cliente, sendo que a
relação de equipamentos é diferente para cada perfil.
Os seguintes equipamentos são necessários para a plena utilização do sistema e não são
escopo desta proposta:
• Estrutura de rede sem fio (WiFi) disponível no armazém;
• Switch Gigabit;
• Impressora profissional de etiquetas Zebra;
• Coletores de dados com navegador Web e acesso WiFi;
• Estações de trabalho com navegador de Internet;

Para o sistema hospedado na GiuSoft
• Acesso a Internet;

ou para o sistema hospedado na Infra-estrutura do Cliente
• Acesso a Internet (opcional - para o caso de permitir acesso ao cliente);
• Servidor de aplicação - Configuração mínima: Intel i5, 8Gb RAM, HD de 1Tb 7.200RPM,
interface de rede Gigabit;
• No-break de 2KVA;
• HD externo para backup;
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Observações
‣ A implantação no servidor na infra-estrura do cliente exige acesso exclusivo da equipe
da GiuSoft através de conexão SSH e Web (80 e 443) para instalação e manutenção;
‣ As telas de exemplo desta proposta apenas demonstram resultados, sem considerar
dados reais;
‣ As telas de exemplo podem sofrer modificações e se apresentar diferentes na utilização
do sistema no dia-a-dia.
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Saber mais
Acesse nosso Website pra saber mais sobre a GiuSoft:
www.giusoft.com.br
app.giusoft.com.br/wms

Para saber mais sobre outros produtos da GiuSoft:
www.giusoft.com.br/apresentacoes/gstok.html
www.giusoft.com.br/apresentacoes/gjuridico.html
www.giusoft.com.br/apresentacoes/menuo.html
www.giusoft.com.br/apresentacoes/bequadro.html

Giuliano Nascimento
Diretor Executivo
E-mail: giuliano@giusoft.com.br

Celulares:
• 71 99233 9330 (Bahia)
• 21 97202 2383 (Rio de Janeiro)
Telefones:
• 71 3402 0123 (Bahia)
• 21 2018 1110 (Rio de Janeiro)
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