
Fundada em 1982 em Copenhague, Dinamarca, a

PANDORA é uma das maiores joalher ias do mundo.

Desenha, fabr ica,  distr ibui  e vende jo ias a preços

acessíveis com um modelo de negócio integrado.

A marca está presente em 90 países nos seis

cont inentes com cerca de 9.900 pontos de venda,

incluindo 1.400 lo jas concei to,  a lém das vendas

por e-commerce.

A empresa é conhecida pr incipalmente por seus

braceletes,  aneis e br incos customizáveis.

Chegou ao Brasi l  em 2009 e começou sua

expansão em 2013. Atualmente conta com mais de

100 lo jas f ís icas e lo ja onl ine B2C e B2B.

PANDORA

+ it4 360
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CASE DE SUCESSO

DESAFIO

Considerando o atual  cenár io do varejo e v isando

al inhamento global  da marca, a Pandora viu a

necessidade de começar a inser i r  sua operação de

vendas on- l ine em um formato vol tado para o

Omnichannel .

Surgiu assim a necessidade de migrar seu estoque

para um Centro de Distr ibuição e,  com isso, o

desaf io de real izar uma gestão central izada da

operação.

O objet ivo é atender as lo jas e o canal  de e-

commerce de maneira dinâmica, além de trazer

melhor ias para o consumidor f inal .
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·  Gestão Central izada de Pedidos: dashboard

e l is tagem de pedidos em sistema web

acessível  de qualquer disposi t ivo,  para

controle e gestão do e-commerce de maneira

dinâmica e estratégica.

·  Faturamento Automát ico de Pedidos:

redução de erros operacionais e s istêmicos

com geração da nota automat izada,

diminuindo assim impactos f iscais,  contábeis

e f inanceiros.

·  E-mai ls Transacionais:  consumidor do e-

commerce passa a receber no seu e-mai l ,

junto com a nota f iscal ,  o cert i f icado de

garant ia dos produtos.

·  Transportadoras Integradas: agi l idade em

todo o f luxo de comunicação com as diversas

transportadoras nat ivas à ferramenta com o

ecossistema do e-commerce, permit indo a

comunicação dos documentos,  impressão das

et iquetas e not i f icação de rastreamento para

o consumidor f inal .

·  Conect iv idade a Canais:  conexão com os

canais de venda f ís icos e digi ta is,

t ransacionando estoque e pedido entre lo jas

f ís icas,  centro de distr ibuição e plataformas

de venda onl ine.

·  Curador ia Ref inada: controle de todo o

catálogo para enr iquecimento de dados na

mesma plataforma, permit indo, inclusive,

fazer a gestão das imagens.

SOLUÇÃO

A Pandora já operava com seu e-commerce

integrado ao ERP através do 360 e com a

adição da integração do WMS do centro de

distr ibuição e cr iar  soluções automat izadas de

atendimento às lo jas,  f ranquias e e-commerce,

integrando a operação, as áreas de

merchandising, s istemas, market ing e

construindo um novo f luxo entre os canais

f ís icos e v i r tuais da marca.

Hoje a IT4 presta consul tor ia,  um suporte

dedicado e auxi l ia a Pandora em todo o

orquestramento das operações que envolvem o

digi ta l .

Esta estruturação em conjunto al inhado a todo

um desenho da arqui tetura de soluções, deixou

o ambiente preparado para uma exper iência

Omnichannel  completa,  assim como outras

frentes que façam parte do "uni f ied commerce".
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RESULTADOS

·  Estoque Unif icado: ganho de performance e

profundidade de estoque entre os canais.

·  Sincronização de Estoques: processo

automat izado de reservas e s incronização de

estoque integrados, garant indo menor

ruptura.

Nosso OMS possibi l i ta a v isão completa de

cada pedido e sua jornada dentro da sua

empresa do momento da entrada no estoque,

passando até a entrega ao cl iente f inal ,  você

controla processos e ot imiza custos,  e

investe onde realmente é necessár io para

escalar sua operação.

Visão total  e integrada para quem gerencia

e decide.

Faça parte da revolução


