
Domine a complexidade,
ganhe velocidade
No mercado de hoje, empresas de manufatura
enfrentam pressões de um mercado global. É
impossível competir neste mercado se você não gerir
com eficiência cadeias de suprimento cada vez mais
complexas, com clientes e fornecedores no mundo
inteiro. E ao mesmo tempo, o ritmo acelerado da
inovação continua a encurtar os ciclos de vida dos
produtos, o que significa que as empresas precisam
trazer novos produtos e serviços para o mercado 
mais rapidamente.

Do lado do software, a globalização e o ritmo da
inovação de hoje já estão exaurindo os recursos dos
sistemas corporativos de TI de inúmeras empresas de
manufatura. O fato é que o ambiente de TI atual dessas
empresas, construído ao longo dos últimos 15 a 20
anos com base em conceitos de processos dos anos
80, simplesmente já não é suficiente para que as
empresas consigam gerir a complexidade das cadeias
de fornecimento globais em constante mudança. Para
permanecerem competitivas, as empresas de
manufatura necessitam de aplicações em que seus
processos de negócios sejam projetados para ter
velocidade e flexibilidade, e assim se adaptar
rapidamente sempre que novas exigências
aparecerem.

Consolidar e Simplificar
O Infor™ LN é a próxima geração das soluções de
Enterprise Resource Planning (ERP), especializada para
cada indústria e otimizada para as mais complexas
operações globais. Com o Infor LN, você vai melhorar
sua relação tempo-custo e aumentar a agilidade, e sua
empresa vai poder usar sua velocidade como um fator
de competitividade no mercado. Mais de 4.500
organizações — desde empresas de médio porte até
empresas da Fortune 500 — tem no Infor LN uma
plataforma global de crescimento e inovação.

O Infor LN é a combinação de uma vasta gama de
funcionalidades para cada indústria, desenvolvidas ao
longo de décadas trabalhando com as melhores
empresas de manufatura do mundo e de novas
tecnologias extremamente produtivas, incluindo
suporte a dispositivos móveis e redes sociais.

Padronize seus processos
utilizando melhores práticas
da indústria
Padronize sistemas, informações e processos com as
melhores práticas da indústria, que são parte integral
do Infor LN — tudo com um pacote de software
standard. Enquanto outros sistemas ERP tem uma
abordagem de "tamanho único", o Infor LN é uma
solução desenvolvida especificamente para cada
ramo, com melhores práticas de indústria nas áreas de
manufatura industrial, equipamentos, automotiva, alta
tecnologia, aeroespacial, distribuição e gestão de
serviços. O Infor LN é uma solução que, já em sua
versão nativa, atende as necessidades específicas de
seu negócio.

Com a vasta gama de melhores práticas da indústria
que já faz parte do Infor LN, você pode aposentar as
customizações e se beneficiar de inovações contínuas.
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O Infor Ming.le traz o poder das redes sociais para o ERP,
ajudando os funcionários a colaborar virtualmente para
resolver qualquer problema muito mais rápido e
estendendo ainda mais a capacidade do Infor LN de se
adaptar a necessidades empresariais em constante
mudança.

E para atender às suas necessidades de negócios para
além de seu sistema de ERP, o Infor ION conecta o Infor
LN a diversas outras aplicações que podem resolver
qualquer problema do seu negócio.

Alcance a excelência operacional. O Infor LN suporta
todos os seus processos críticos de negócio e oferece
uma experiência de usuário altamente intuitiva, que
entrega tudo o que o usuário precisa em um só lugar para
resolver qualquer desafio empresarial.

Ganhe confiança com visibilidade financeira total. Com
o Infor LN você tem uma visão integrada e em tempo real
das finanças de todo o seu negócio que vai ajudar você a
prever seus resultados financeiros com mais confiança. O
fechamento dos livros contábeis é agilizado com o uso de
informações consistentes e precisas obtidas de um
sistema único e integrado. Você terá as ferramentas de
que precisa para garantir conformidade com padrões
internacionais de contabilidade (como US GAAP, IFRS e
IAS). E você vai poder criar relatórios financeiros em
conformidade com padrões da indústria, como XBRL,
gerando relatórios de gestão que ajudam a tomar
decisões de negócios com confiança.

Crie cadeias de suprimento ágeis e de baixo custo. Crie
redes de suprimento enxutas, orientadas à demanda e
resistentes a interrupções com práticas avançadas de
supply chain. Implemente um programa estratégico de
sourcing para reduzir o número de fornecedores e
eliminar complexidades com padronização de peças e
componentes. Use as capacidades de planejamento
empresarial globais e multi-local do Infor LN para
sincronizar processos de fornecimento de múltiplos locais,
reduzindo o volume de estoque, otimizando sua utilização
de recursos e melhorando o atendimento ao cliente.

Integre sua rede de fornecedores com funcionalidades
avançadas de colaboração de cadeia de abastecimento.
Essas capacidades incluem Gestão de Estoque por
Vendedor (VMI), estoque gerenciado por fornecedor,
consignação, Kanban, Just in Time (JIT), e Supply in Line
Sequence (SILS). Melhore seu desempenho de entrega e
reduza os custos de atendimento de demanda com
funcionalidades de execução de cadeia de fornecimento
que incluem gestão avançado de armazéns e cargas,

gestão de pátio, serviços de valor agregado, cross
docking e fornecimento direto de materiais.

Prospere em um mundo de customização em massa.
Use as funcionalidades de manufatura do Infor LN para
aumentar sua capacidade de resposta e reduzir seus
custos. Implemente iniciativas enxutas e mantenha
controle de operações subcontratadas e de manufaturas
terceirizadas.

Com o Infor LN você pode fazer a transição do
make-to-stock (MTO) para o make-to-order (MTO), e
produzir produtos customizados de acordo com a
demanda real dos clientes.

Torne a customização em massa rentável, aproveitando a
experiência única da Infor em configure-to-order (CTO),
assemble-to-order (ATO) e engineer-to-order (ETO).
Configure produtos para atender às demandas individuais
dos clientes, gerencie processos complexos de
montagem e implemente estratégias de engineer-to-order
com manufatura baseada em projeto e integração de
design e engenharia de produtos.

Domine seus projetos complexos. Gerencie as
complexidades dos seus projetos, mesmo os plurianuais
com condições complexas de contrato e faturamento,
longos prazos de chegada ao mercado, requisitos de
qualidade exigentes e taxas e penalidades baseadas em
desempenho de entrega.

O Infor LN:

•    É uma solução de ERP global que oferece
agilidade e uma melhor relação tempo-custo.

•    É desenvolvido com mais de 25 anos de
experiência em manufatura.

•    Oferece funcionalidades abrangentes de
gestão de finanças globais, cadeia de
suprimentos, produção, projetos, e ciclo de
vida de serviços.

•    É utilizado por mais de 4.500 empresas em
todo o mundo, desde empresas de médio
porte até empresas da Fortune 500.

•    Dá mais poder à toda a sua organização com
uma experiência de usuário a frente de seu
tempo.
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Com as capacidades avançadas de gestão de ciclo de
vida de projetos do Infor LN, você pode integrar a gestão
de projetos às áreas de gestão de clientes, design e
engenharia, sourcing e aquisições, manufatura e logística,
manutenção, reparo e revisão (MRO) e finanças.

Gerencie todo o ciclo de vida do seu produto e garanta
transparência completa dos custos em todas as
atividades do projeto, tudo em um único sistema
integrado.

Faça a transição para um modelo de negócios centrado
em serviços. Muitas empresas estão fazendo a transição
de modelos de negócio centrados em produto para
modelos centrados em serviços. E você pode fornecer
serviços de qualidade com os recursos avançados de
gestão de serviços do Infor LN, que incluem contratos de
serviços, operações de call center, reparo no campo e
funcionalidades de reparo baseado em depósito.

Capacidades de serviço baseadas em projeto e a gestão
avançada de configurações podem ajudar você a
simplificar até as operações mais complexas de MRO em
todo o ciclo de vida do equipamento. Aproveite as
funcionalidades do Infor LN para planejamento e
programação de serviços, serviços de campo móveis, e
funcionalidades de reparo baseado em depósito.

Gerencie operações globais complexas. O Infor LN foi
construído desde o zero para dar suporte a operações
complexas, globais, multi-local e multi-empresa em uma
única instância. Tudo para que você tenha em mãos a
arquitetura líder de mercado e suporte abrangente do
Infor LN a gestão de transações, planejamento e serviços
compartilhados. Simplifique seus processos de
compliance e conquiste novos mercados mais rápido,
com localizações do software para 42 países e suporte a
14 idiomas.

Amplie seu ERP
Leve seu ERP a novos níveis de excelência com o Infor
LN conectado à plataforma Infor ION, e integre fluxos de
trabalho, gestão de processos de negócios e inteligência
de negócios em um ambiente de multi-aplicações.
Padronize suas aplicações Infor e aproveite os benefícios
de nossas soluções incluindo soluções de Gestão do
Relacionamento com o Cliente (CRM), Gestão de
Desempenho Corporativo (CPM), Gestão da Cadeia de
Suprimentos (SCM), Planejamento de Vendas e
Operações (S&OP), Gestão de Ativos Empresariais (EAM),
e Gestão de Ciclo de Vida do Produto (PLM). 

A abordagem de integração do Infor ION também garante
atualizações fáceis, sem necessidade de reprogramação
da integração de aplicativos.

Obtenha informações mais
completas em sua organização
O Infor LN transforma seu ERP de um simples sistema de
registros para um sistema de engajamento, capacitando
toda a organização. Com ele você pode conectar as
pessoas de toda a empresa aos seus processos, sempre
da forma que melhor se encaixar aos papéis e tarefas
específicos definidos. E como o Infor LN é orientado a
informação e a eventos, ele traz insights relevantes e
tarefas prioritárias direto para o usuário final. Seus
usuários de ERP vão poder ser altamente produtivos, com
acesso a informações contextuais relevantes para a tarefa
específica do processo que estão executando, e assim
priorizar suas cargas de trabalho de forma mais eficiente.

O Infor LN também envolve gestores e profissionais da
informação, com painéis baseados em papéis de usuário
que oferecem insights baseados em informações em
tempo real.

Aproveite a integração bidirecional com o Microsoft®
Office. Crie processos de fluxo de trabalho auditáveis e
com conformidade, que fornecem aos aprovadores
informações contextuais relevantes com experiência de
usuário altamente intuitiva em múltiplos dispositivos.
Ofereça aplicativos para smartphones e tablets através de
lojas de aplicativos e implemente estratégias "BYOD"
("traga seu próprio dispositivo") com segurança.

Use a capacidade do Infor LN de postar eventos de
negócios em nossa plataforma de colaboração social para
promover novas formas de trabalhar. 

“Após a implementação do Infor LN,
nossas customizações caíram de 60%
para menos de 1% — tudo de que
precisamos já está lá na ferramenta
nativa.”

—Abraham Kurian, vice-presidente de
Tecnologia da Informação, WAIglobal



Dê mais poder para os funcionários em todas as funções
através de feeds de atividade direcionados, que mantêm
seus colaboradores informados e conectados às
informações e processos que são relevantes para eles.

Dê às suas equipes a habilidade de resolver as questões
mais complexas e multidisciplinares com base nas
experiências individuais das pessoas com o uso de redes
sociais.  Ajude os membros da sua organização a
aproveitar melhor os benefícios do mundo baseado no
conhecimento em que vivemos, descobrindo pessoas
com interesses comuns e conhecimentos relevantes,
capturando conhecimento corporativo e compartilhando
informações e melhores práticas com eficiência. Graças
às experiências de usuário baseadas em perfis e em
tarefas do Infor LN, há um rápida adoção da ferramenta
em toda a sua organização.

Com o Infor LN, você pode envolver toda a empresa e
promover o compartilhamento de informações e a
colaboração de forma que  realmente seu negócio 
seja transformado.

Junte-se aos líderes da indústria
Empresas globais, incluindo nomes como Flextronics,
Boeing, Snap-on, Liebherr, Kongsberg e Greif, usam o
Infor LN como seu sistema de ERP global para alcançar
excelência e agilidade operacionais. 

Organizações como Ferrari, Nilfisk-Advance, Cargotec,
Siemens, Raytheon e o DWT Group usam o Infor LN como
parte de uma estratégia de dois níveis de ERP, dando
suporte a suas operações críticas de projeto, manufatura,
cadeia de fornecimento e operações de serviços, tanto
em departamentos individuais quanto em divisões regiões
ou locais.

Milhares de empresas de médio porte em todo o mundo,
como Physik Instrumente, The Belden Brick Company,
Thrane & Thrane, PRIDE Industries, Holmatro,
Promethean, Neways, RTC e Heinze Kunststofftechnik se
beneficiam tanto da excelência e agilidade operacional
que nosso software oferece quanto de seu baixo custo
total de propriedade. Junte-se a esses líderes da indústria
que usam o Infor LN como uma plataforma global para o
crescimento e inovação.

“Nós escolhemos o Infor LN porque seu
suporte a ERP global de instância única é
líder no mercado, e por sua capacidade
de suportar processos de negócios
complexos utilizando um pacote de
software standard.”

—Christine Benkenstein, Chefe de TI,
Physik Instrumente
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Sobre a Infor
A Infor é a terceira maior fornecedora mundial de aplicações empresariais e serviços, ajudando mais de 70 mil grandes e
médias empresas a melhorarem suas operações, e estimulando o crescimento em diversos setores industriais. Para saber
mais sobre a Infor, visite http://brasil.infor.com
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