
Predições não são previsões
Uma predição é diferente de uma previsão. 
Uma predição prediz um evento futuro. Uma previsão
apresenta a probabilidade de que um evento ocorrerá
durante um período específico. Uma representa uma
estatística, outra, uma probabilidade. Para o
planejamento de demanda, a previsão probabilística
gera mais valor - oferece suporte a uma tomada de
decisão melhor sobre questões importantes, como
níveis de estoque de segurança, planos de produção e
estratégias de reabastecimento. Para fazer planos que
ajudam o seu negócio a ter sucesso, você precisa de
sistemas de planejamento de demanda criados para
reconhecer e gerenciar automaticamente as questões
importantes, para que você possa se preparar de
maneira realista e fácil para as situações mais
prováveis.

Mais experiências geram
melhores resultados
O Infor® Demand Planning usa uma abordagem única
de previsão com base em uma tecnologia inovadora
desenvolvida durante décadas de experiência
adquirida por meio do trabalho com centenas de
empresas. Como nos concentramos nas questões que
mais contribuem para o seu sucesso, você poderá
reforçar seu processo de planejamento para aproveitar
melhor as experiências anteriores e ter um
desempenho melhor e mais rápido atualmente.
Como resultado, você atingirá níveis de serviço mais
altos com custos de estoque mais baixos.

Foco na probabilidade
Ao empregar métodos de previsão únicos e orientados
para a probabilidade, o Infor Demand Planning fornece
resultados mais precisos com menos esforço do que
os métodos estatísticos utilizados por outras soluções.
É ajustado automaticamente de acordo com o fato de
que alguns itens no estoque terão padrões de
demanda diferentes do que outros, exigindo uma

estrutura analítica diferente. Itens com padrões de
demanda consistentes ou sazonais podem ser
acompanhados tão facilmente com o Infor Demand
Planning quanto outras soluções. No entanto, a melhor
forma de fazer a previsão de itens com padrões de
demanda esporádicos e sem padronização é com a
abordagem exclusiva encontrada no Infor Demand
Planning. Nossa abordagem é uma versão
especialmente adaptada do método de Croston para
ajudá-lo a estabelecer níveis de estoque adequados
com base no histórico e na probabilidade. O mais
importante é que o Infor Demand Planning aprende
automaticamente a diferença entre os itens com
padrões de demanda normais e aqueles com padrões
de demanda esporádicos, para que os analistas não
precisem gastar tempo fazendo essas distinções
manualmente. Como resultado,
você também minimizará o estoque obsoleto, pois não
será necessário reabastecer itens cujo
uso é improvável.

A previsão inteligente de referência aumenta ainda
mais a exatidão da previsão, compensando os efeitos
de eventos isolados, como promoções, vendas
especiais e outras condições únicas. Ao reduzir as
interferências em sua previsão, o Infor Demand
Planning irá ajudá-lo a fazer planos de longo prazo
mais confiáveis.

Com o Infor Demand Planning, você tem um conjunto
completo de ferramentas de previsão e planejamento
em três módulos avançados:

•    Previsão de demanda. Como o mecanismo de
previsão principal, este módulo possui um ambiente
gráfico avançado que simplifica e acelera
o processo de previsão;

•    Planejamento estratégico de estoque. Rastreando
todos os requistos de parâmetros e estoque, este
módulo ajuda a estabelecer níveis de estoque de
segurança adequados;

•    Planejamento de reabastecimento. Este módulo
aplica sua previsão à realidade do tempo de
execução, estoque atual e outras variáveis para
criar uma programação de reabastecimento efetiva.
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As ferramentas de planejamento colaborativo e baseadas
na Web do Infor Demand Planning aumentam e aceleram
a participação de todos na cadeia de suprimentos,
incluindo escritórios remotos, clientes, prestadores de
serviços e fornecedores. Com a contribuição de todas as
partes interessadas, você perceberá melhorias ainda
maiores na exatidão e relevância da previsão.

Você tem uma interface gráfica fácil de usar e uma
tecnologia avançada de sensoriamento de demanda para
simplificar seu processo de planejamento e aumentar a
exatidão da previsão, até mesmo nas situações
mais complexas.

Previsões melhores e mais
rápidas com menos esforço
Com o Infor Demand Planning, você tem uma precisão
exata, visibilidade da demanda dos clientes e flexibilidade
sem precedentes - garantindo melhorias consistentes e
mensuráveis no atendimento ao cliente, investimentos
menores em estoque e um uso ideal dos recursos.
Você ganha velocidade em sua organização e dados
confiáveis, para que possa tomar decisões melhores e
com mais rapidez.

Nossos clientes tiveram resultados surpreendentes,
como:

•    Aumento de 20% a 40% na exatidão da previsão.

•    Aumento de até 20% no cumprimento dos prazos.

•    Investimentos reduzidos em estoque e aumento de
15% a 30% na receita.

•    Redução de 15% na obsolescência.

•    Custos de produção reduzidos em até 20%.

"A equipe da Infor investiu tempo para
entender nossas necessidades e
processos. Isso foi essencial para
aproveitar ao máximo o sistema."

-James Saunders, chefe de
planejamento de negócios,
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