
 

Inteligência para Cadeia 

de Suprimentos 

com XHQ  

Implantação mais ágil, melhores soluções 

 

siemens.com/xhq 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comece suas análises com as nossas 

Práticas Recomendadas 

 

Os pacotes de práticas recomendadas 

do XHQ são pacotes de soluções pré-

customizados que podem ser integrados 

às soluções XHQ existentes para 

solucionar problemas comuns no 

negócio.       

 

Você obtém: 

• Visualizações, ferramentas e 

componentes que se conectam a 

qualquer sistema XHQ  

• Abordagens de alto valor e melhores 

práticas com base em décadas de 

experiência em projetos 

• Escalabilidade prática comprovada em 

diversas áreas do negócio 

• Capacidade de crescimento de 

instalações de pequeno a grande porte 

• Total flexibilidade para atender às suas 

necessidades 

Atualmente, há seis pacotes de práticas 

recomendadas XHQ:  

 

• Análise de Lotes  

• Gerenciamento de Energia  

• Gerenciamento de KPI  

• Inteligência para Cadeia de Suprimentos 

• Gerenciamento de Qualidade 

• Gerenciamento de Manutenção  

 

Inteligência para Cadeia de 

Suprimentos com XHQ 
 

O pacote de soluções de Inteligência 

para Cadeia de Suprimentos oferece um 

resumo visual das operações da cadeia 

de suprimentos, com base nos dados que 

já estão disponíveis no XHQ. Ele fornece 

uma visão geral inteligente do status 

atual do inventário. 

 

Quem se beneficia?   

Todos os gerentes e coordenadores 

envolvidos nas operações da fábrica, 

produção, estoque, cadeia de 

suprimentos e logística.  

 

Do que se trata: 

• Resumo de chegada: navios, 

caminhões, trens, oleodutos 

• Resumo da expedição: navios, 
caminhões, trens, oleodutos 

• Integração com registros de processos, 
SAP, sistemas de cadeia de suprimentos 

• Visão geral da área de tanques 

• Painel da Cadeia de Suprimentos 

• Lidar com a produção de gás e líquidos - 
pools de armazenamento - bem como a 
produção baseada em sólidos - estoques 
(mineração) e armazéns (papel, stell 
etc.)   

 

 

 

 

• Verificar estoques para transporte 

• Alerta sobre baixos níveis de estoque em 
tanques e pools 

 
Seu benefícios:  
 

• Otimização de inventário 

• Economia de custos: evitar demurrage 

• Melhor coordenação logística 

• Evitar a perda de produção causada pela 

falta de matéria-prima 

• Alinhar o planejamento da produção com 

a capacidade de armazenamento 

• Maximizar a produção: operar com o 

rendimento máximo permitido pelas 

restrições de estoque 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

® Siemens Digital Industries Software 

 

  Inteligência para a Cadeia de Suprimentos com Software para Inteligência Operacional XHQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Entre em contato conosco para saber 

mais como obter benefícios imediatos 

com informações confiáveis, em tempo 

real, e ao seu alcance. 

 

E-mail: info.br.xhq@siemens.com  

Casos de uso:  
Inteligência para Cadeia de 
Suprimentos    
 

• Integração do gerenciamento de 

tanques, chegada e expedição de 

produtos: visão geral simplificada da 

cadeia de suprimentos 

• Confirme a chegada de matérias-

primas, catalisadores e outras 

informações dos fornecedores 

• Alinhar produção com disponibilidade e 

produção de matéria-prima 

• Fornecer visibilidade aprimorada para 

manutenção; garantir que a 

manutenção, a recuperação e outros 

planejamentos relacionados estejam 

alinhados com a situação atual da 

cadeia de suprimentos 

Software para Inteligência Operacional XHQ 

✓ Acesso simples a dados complexos  

✓ Informações em tempo real 

✓ Integração visual de dados de diferentes fontes  

✓ Consciência Situacional  

✓ Colaboração em todos os níveis 

✓ Decisões mais rápidas e melhores, a qualquer 
hora, em qualquer lugar 

 

Exemplos de visualizações da cadeia de suprimentos no 

XHQ  
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