Porrúa
Introdução
1. Melhoria do gerenciamento
de inventário

Fortaleça a função de liderança no mercado
competitivo obtendo melhores insights sobre o
inventário

2. Virando a página
3. Aumentando a fidelidade do
cliente para aumentar as vendas
4. Sobre Porrúa

Para competir com os varejistas on-line, a Porrúa, editora e maior rede de livrarias
do México, baseia-se no gerenciamento eficiente de inventário, de logística e de
negócios. Ao implementar o SAP® ERP desenvolvido com o SAP HANA® nos IBM®
Power® Systems e no IBM Storage, a Porrúa pode se concentrar no aprimoramento
da experiência de livraria exclusiva que promove a fidelidade e as vendas.

Desafio de negócios
Com o catálogo de mais de 500 mil livros
da Porrúa, às vezes os clientes descobriam
que tinham pedido um item fora de estoque,
o que gerava atraso e frustração. Como a
Porrúa poderia adquirir insights melhores
sobre o inventário?
Transformação
A Porrúa atualizou sua tecnologia para o SAP
ERP e o SAP Customer Activity Repository,
desenvolvidos com o SAP HANA, contando
com o suporte do IBM Power Systems e do
IBM Storage de alto desempenho e altamente
escaláveis.
Benefícios para os negócios
Aumento de 10% nas vendas a cada ano;
Frequência 30 vezes maior de produção de
relatório de vendas, aprimorando as tomadas
de decisões;
Corte nos custos operacionais com a
realocação das tarefas administrativas para
as funções voltadas ao cliente.
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Em um setor de venda de livros repleto de gigantes globais do
e-commerce, é fundamental que os varejistas mais tradicionais
maximizem a eficiência para manter a alta satisfação do cliente
e promover a fidelidade.

A infrequência e a falta de detalhes dos relatórios de vendas mostrava
que a Porrúa não conseguia obter uma visão geral precisa do
desempenho, prejudicando a capacidade que o gerenciamento tinha
de tomar decisões e promover o crescimento futuro.

A Porrúa, opera 82 lojas com o suporte de três depósitos. A
empresa tem um catálogo de vendas com cerca de 500 mil livros,
além de vários produtos de tecnologia de consumo, como laptops,
smartphones e tablets.
O sistema de gerenciamento de inventário existente não conseguia
fornecer informações de estoque em tempo real. Como resultado,
os clientes podiam comprar produtos fora de estoque pelo site da
Porrúa, geralmente resultando em atrasos demorados, que poderiam
afetar a satisfação do cliente.

“Queríamos mais insights sobre nosso inventário e nossos dados de
vendas. Sabíamos que essa era a base para melhorar o desempenho
geral dos negócios”, comenta Edgar Gobea, Gerente de TI da Porrúa.
“Decidimos implementar um sistema que nos permitiria aumentar a
eficiência e garantir a fidelidade do cliente.”
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Isso limitava os insights sobre o estoque e afetava a análise de vendas
e o planejamento de reposição. Em alguns casos, a Porrúa descobria
que seus livros populares haviam se esgotado antes mesmo de ter
tempo para repor o estoque, afetando as vendas e as receitas.
Como consideração adicional, a operação lenta dos sistemas
existentes da Porrúa significava que a empresa conseguiria criar
relatórios de vendas somente mensalmente, com uma granularidade
limitada, o que impedia um exame detalhado do desempenho dos
negócios e, muitas vezes, obrigava os executivos a se basearem em
estimativas de vendas, não nos números exatos.

“Com o SAP ERP desenvolvido com o SAP
HANA no IBM Power Systems e no IBM Storage,
poderemos eliminar os erros de gerenciamento
de inventário.”
– Edgar Gobea, Gerente de TI, Porrúa
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Para obter um entendimento mais granular dos níveis de inventário
e gerar eficiência operacional, a Porrúa implementou o SAP ERP
e o SAP Customer Activity Repository, ambos desenvolvidos
com o banco de dados em memória SAP HANA, bem como o
SAP BusinessObjects Business Intelligence, o SAP Landscape
Transformation Replication Server e o SAP Solution Manager.
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Edgar Gobea comenta: “Inicialmente fomos atraídos pela
funcionalidade que o SAP ERP e o SAP Customer Activity Repository
desenvolvidos com o SAP HANA poderiam nos fornecer, bem como
pela enorme melhoria da velocidade da aplicação que poderíamos
atingir migrando para o SAP HANA. Sabíamos que era fundamental
adquirir uma visão precisa e unificada dos negócios por meio da
integração de dados de inventário de todas as nossas localizações
para atingir nossos objetivos de eficiência e de atendimento
ao cliente”.
“Tínhamos certeza de que a implementação do SAP ERP e do
SAP Customer Activity Repository, desenvolvidos com o banco
de dados SAP HANA de alto desempenho, superaria nossas
expectativas. E como vantagem adicional, o SAP ERP e o SAP
Customer Activity Repository, desenvolvidos com o SAP HANA,
tinham um custo consideravelmente menor do que as outras
propostas que recebemos.”

Fazendo a ativação com a infraestrutura confiável da IBM
Para hospedar seu novo ambiente SAP, a Porrúa selecionou dois
servidores IBM Power Systems S824L executando o SUSE Linux
Enterprise Server for SAP Applications e dois IBM Power Systems
S824 executando o IBM AIX®. Para armazenar os dados, a Porrúa
escolheu o IBM Storwize® V5000 (agora conhecido como IBM
FlashSystem® 5000), devido à sua flexibilidade e confiabilidade,
e implementou o IBM Spectrum™ Protect como solução de backup.
A empresa engajou a Hyperflex Technologies, sua consultora
de TI de longa data e parceira comercial IBM, para gerenciar a
implementação da nova infraestrutura IBM, com suporte dos
IBM Systems Lab Services.
“Pela nossa longa experiência trabalhando com a IBM, sabíamos
que podíamos confiar totalmente em seu hardware”, observa Edgar
Gobea. “Para nós, a principal vantagem é que o desempenho e a
confiabilidade excelentes do IBM Power Systems, do IBM Storwize
(agora conhecido como IBM FlashSystem) e do IBM Spectrum Protect
nos oferece total tranquilidade. Podemos trabalhar com segurança,
sabendo que nada dará errado.”
Continua →
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“Também ficamos muito impressionados com a flexibilidade da
infraestrutura IBM. A Hyperflex Technologies nos ofereceu vários
workshops como parte da implementação para demonstrar os
benefícios do uso de partições lógicas (LPARs) para otimizar a
capacidade do IBM Power Systems.”
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“E como benefício agregado, para minimizar nossos custos
de licenciamento do SAP, a Hyperflex Technologies mostrou
que poderíamos usar menos processadores com os IBM Power
Systems do que seria possível com outros servidores, uma
importante economia.”
A Hyperflex Technologies concluiu a implementação da
infraestrutura IBM no tempo proposto, cerca de 4 meses, dentro
do orçamento. Trabalhando com um integrador SAP, a Porrúa
colocou seu novo ambiente SAP em produção, com suporte da
nova infraestrutura IBM, em cerca de 6 meses.

“Temos um relacionamento bastante sólido com a Hyperflex
Technologies”, comenta Edgar Gobea. “Ficamos maravilhados com o
trabalho que eles fizeram, o que facilitou muito minha vida. A equipe
da Hyperflex Technologies trabalhou em estreita colaboração com
nosso integrador SAP e entre eles. Eles planejaram e implementaram
praticamente o projeto inteiro, com a equipe da Porrúa apenas
fornecendo uma supervisão estratégica”.

“Não é exagero dizer que com a implementação
do SAP ERP, desenvolvido com o SAP HANA no
IBM Power Systems com o IBM Storwize (agora
conhecido como IBM FlashSystem) e o IBM
Spectrum Protect nós transformamos a maneira
de fazer negócios da Porrúa.”
– Edgar Gobea, Gerente de TI, Porrúa
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Com suas novas soluções da IBM e da SAP, a Porrúa melhorou
significativamente seu gerenciamento de inventário, permitindo
uma operação mais eficiente e melhorando o atendimento ao cliente,
o que gerou um aumento de 10% das vendas a cada ano em 2018.
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Devido ao tamanho de seu inventário, a Porrúa ainda está fazendo
upload do catálogo de vendas no ambiente SAP e continuará a
observar ganhos de eficiência conforme conclui esse processo.

Análises mais rápidas geram tomadas de decisões mais efetivas
Com seu novo ambiente SAP no IBM Power Systems e no IBM Storage,
a Porrúa consegue preparar os dados dos negócios para análise com
uma rapidez muito maior, permitindo a produção de relatórios de
vendas em uma frequência 30 vezes maior, ou seja, diariamente
em vez de mensalmente.

“Com o SAP ERP e o SAP Customer Activity Repository no SAP,
desenvolvidos com o SAP HANA, contando com o suporte do IBM
Power Systems e do IBM Storage, padronizamos e automatizamos
os processos de gerenciamento de inventário, o que significa que
todas as vendas são registradas no sistema automaticamente.”

Edgar Gobea inclui: “Graças ao alto desempenho do SAP ERP e
do SAP Customer Activity Repository, desenvolvidos com o SAP HANA
no IBM Power Systems e no IBM Storage, podemos processar dados
de vendas e prepará-los para análise com uma rapidez muito maior. Os
antigos relatórios de vendas mensais agora são gerados diariamente,
basicamente com uma frequência 30 vezes maior. A equipe de
gerenciamento sênior agora tem uma visão clara do inventário,
podendo tomar decisões de reposição de estoque muito mais rápidas
e garantir que os itens populares estejam sempre disponíveis, o
que é um fator importante para o aumento da satisfação e da
fidelidade do cliente”.

“Isso garante um entendimento claro do nosso inventário, incluindo
a localização de cada item no estoque. Como resultado, podemos
entregar os livros das vendas on-line de forma mais confiável, o
que é fundamental para a satisfação do cliente.”

“Com uma visão unificada dos negócios, podemos operar de
modo muito mais eficiente. Por exemplo, descobrimos cerca de 50
computadores em um de nossos depósitos que não nós sabíamos
que existiam.”

Edgar Gobea explica: “Tudo flui a partir de um entendimento melhor
do nosso inventário. Ainda estamos integrando nosso catálogo ao
SAP ERP e ao SAP Customer Activity Repository, desenvolvidos com
o SAP HANA, mas os benefícios já são claros.”

Continua →
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“Agora que estamos gerenciando nosso inventário com o SAP ERP,
desenvolvido com o SAP HANA no IBM Power Systems e no IBM
Storage, poderemos eliminar esses erros.”
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A melhoria de eficiência que a Porrúa atingiu desde a implementação
do SAP ERP e do SAP Customer Activity Repository, desenvolvidos
com o SAP HANA no IBM Power Systems e no IBM Storage, também
permitiu uma economia de custos significativa para a empresa
por meio da realocação de tarefas administrativas para as funções
voltadas ao cliente e outras relacionadas.

6

Porrúa
Introdução

Porrúa

1. Melhoria do gerenciamento
de inventário
2. Virando a página
3. Aumentando a fidelidade do
cliente para aumentar as vendas
4. Sobre Porrúa

A Porrúa é uma livraria e editora do México, além de ser uma das empresas mais
antigas no comércio de livros em seu país de origem. A empresa opera uma
loja principal na Cidade do México, 72 outras lojas e 3 centros de distribuição,
empregando cerca de 900 pessoas.

Solução composta por:
– IBM Power Systems ejecutando AIX
– SAP BusinessObjects Business
Intelligence
– SAP ERP
– SAP HANA
– SAP Solution Manager
– Spectrum Protect (inc. CDM)
– Storage: IBM FlashSystem 5000
– Watson IoT Platform

Dê o próximo passo
Para saber mais sobre como o IBM Power
Systems, o IBM Storage ou o IBM Spectrum
Protect pode ajudar o seu negócio, entre em
contato com o especialista da IBM aqui.
Quer conhecer mais histórias de sucesso
de clientes? Confira aqui e inspire-se.
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