
"Para nós na SOVENA, o rigor dos números e a robustez dos sistemas de controlo são aspetos
fundamentais desta área de negócio. Toda a operação depende de equipamentos de pesagem de
viaturas,  robustos, fiáveis, e de uma equipa de apoio capaz de dar uma resposta rápida e de qualidade
às situações.

 Ao longo de todos estes anos de parceria, a Cachapuz tem ajudado a desenvolver os equipamentos
que utilizamos no controlo de peso das viaturas e tem conseguido  acompanhar a evolução dos tempos
com soluções tecnologicamente avançadas e  à medida das nossas necessidades. 
A Cachapuz tem sido o nosso parceiro de eleição há mais de 20 anos com uma solução à medida,
e assim pretendemos que continue por muitos mais anos. 

Mais de 7000 hectares de Olival 
+ 1.000 produtos em produção
Atuação em 4 setores distintos - Agricultura, Transformação, Embalamento e
Distribuição
Algumas das marcas do grupo presentes no mercado: 

A Sovena é um Grupo Agroindustrial português fundado nos finais do século XIX
que promove a especialização em cada fase da vida do azeite, estando presente
desde a produção à distribuição. 

Trata-se de um dos principais grupos mundiais a atuar nos segmentos de azeite e óleos
alimentares - começando a sua internacionalização nos anos 2000 conquistando novos
mercados, estando já em três continentes. É este momento, o maior fornecedor de
marcas da distribuição do mundo:

SOVENA OLISEEDSSOVENA OLISEEDS

CLIENTE

TESTEMUNHO

Henrique Teles Feio
Responsável Terminal Portuário, na Sovena

https://www.sovenagroup.com/pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal


Todos os processos operacionais e logísticos
foram sistematizados na Solução SLV Industry  
num modelo que se inicia pela gestão de
contratos, planeamentos de entradas, gestão
logística na unidade industrial com operações de
pesagem efetuadas de forma segura, rápida e
eficaz através de tecnologia RFID. 

Através da integração com SAP, foram
implementados interfaces para alimentar os dados
mestre do SLV, evitando-se duplicação de
tarefas e garantindo a coerência dos dados
entre sistemas, permitindo ainda a
comunicação direta com a AT.  

Funcionamento autónomo, durante os períodos
sem ligação ao ERP, assegurando assim uma
operação critica de alta disponibilidade e sem
paragens. O SLV Industry fornece os relatórios
necessários e customizados ao suporte da
operação aos diferentes utilizadores chave
permitindo uma gestão e controlo eficaz.

 Traduziu-se numa gestão integrada dos
processos da unidade industrial, o que
conferiu fiabilidade, rapidez e segurança às
operações associadas. 

BENEFÍCIOS

A Sovena tendo um enorme fluxo de cargas e
descargas diário, neste caso apresentava
dificuldades em gerir de forma eficiente a
pesagem de diferentes matérias primas no
mesmo equipamento e acesso à informação
em tempo real. 

Surgiu a necessidade de terem um melhor e
maior controlo da gestão da informação,
nomeadamente dos contratos de fornecedores e
clientes para validação de quantidades e preços,
inclusive acabar com a transmissão manual de
informação entre equipamentos e sistemas. 

NECESSIDADES

A Cachapuz, ao longo dos anos, apresentou
soluções integradas de gestão industrial, que
foram evoluindo devido a novas necessidades
do cliente, melhoramento de processos e novas
tecnologias. 

Implementação e customização da solução
SLV Industry permite gerir a operação de
várias áreas de negócio que se encontram no
mesmo espaço industrial, com acesso
multicanal e monitorização centralizada,
conferindo fiabilidade ao processo de pesagem.

SOLUÇÃO
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