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Conteúdos Editorial

Queridos leitores,

Produtos de alto valor, documentação completa e 
identificável, junto com uma estrutura operacional 
complexa pede uma demanda muito grande da 
intralogística da fabricação e da distribuição nas 
indústrias de saúde e cosméticos. A adequação 
garante a segurança e pode ser uma vantagem 
decisiva dentro do mercado competitivo. A SSI 
Schaefer está solidamente comprometida com a 
segurança provendo documentações necessárias 
de prescrição de remédios através do armazém 
inteiro. Essa traçabilidade garante proteção contra 
falsificações e assegura a fiabilidade do 
fornecedor.

Soluções de software da SSI Schaefer suporta 
número de série e lote e é a coluna de um 
armazém confiável e flexível. Tecnologias 
inovadoras como o nosso amplo portfólio de 
shuttles, robôs e sistema de pouch sorter permite 
eficiência e total automação no armazém e a 
recuperação de caixas e produtos únicos. 
Processos personalizados e eficientes permitem 
localizar lotes e números de série ambos em 
processos de recebimento e devolução. Além 
disso, o picking robótico de peças e o manuseio de 
saída de produtos com o Schäfer Scan Machine 
também é suportado.

Com uma parceira muito próxima com nossos 
consumidores, nós alcançamos o potencial de 
automação e digitalização. Para o atacadista 
farmacêutico Slawex, nós integramos um sistema 
de picking inteligente incluindo o nosso Schäfer 
Scan Machine para atingir a demanda do 
monitoramento regulamentar e rastreamento 
requeridos. Controle de qualidade também é uma 
peça-chave para a Bidafarma, que confia no SSI 
Order Verifier – controlado pelo software de 
logística WAMAS®.

Os robôs inteligentes de picking de peças 
definem o próximo passo na eficiência logística 
4.0. Picking em alta velocidade que inclui a função 
de scaner, permite alto número de produtividade, 
enquanto assegura a precisa identificação e a 
verificação em conformidade com os 
regulamentos dos produtos. Para entender mais, 
leia o artigo na página 10-11.

Especialistas em saúde e cosméticos na SSI 
Schaefer estão prontos para te ajudar a definir e 
implementar soluções de armazenamento e 
picking com softwares tecnologicamente 
comprovados. Vamos conversar. 
Atenciosamente,

Klaus Murko
Vice Presidente Saúde & Cosméticos
SSI Schaefer
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Verificação da Indústria

DESDE PRODUTOS 
PADRÕES ATÉ 

SOLUÇÕES 
COMPLEXAS

Além das aplicações para rastrear e localizar, a SSI 
Schaefer fornece uma grande variedade de produtos 
manuais, semi-automáticos, totalmente automáticos e 
sistemas para atender indivualmente cada desafio de 
cada consumidor, com soluções intralogísticas  
personalizadas.
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Picking por rádio frequência 
Escaneamento Manual de produtos

Pick to Tote
Separação semi-automaticas de pedidos

A-Frame
Separação automática de produtos.
Combinação para verificação: Schäfer
Scan Machines, SSI Order Verifier

Robô de Picking de peças 
Solução automática integrada com um 
scanner de produtos

SSI Order Verifier
Controle automático de qualidade de 
separações de pedidos automatizados ou 
manuais
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PICKING & VERIFICAÇÃO

Medidas legais e orientações contra 
medicamentos falsos e ilegais, 
caracterizam a indústria da saúde.
Desde o recebimento até o envio, 
produtos farmacêuticos precisam ser 
provados e verificados impecavelmente 
para garantir a segurança do paciente. A 
SSI Schaefer oferece um abrangente 
portfólio de tecnologias manuais, semi-
automáticas e totalmente automáticas para 
ler números de séries, números de lotes e 
datas de validade.

COMO ASSEGURAR 
TRAÇABILIDADE DE 
PONTA-A-PONTA NO 
ARMAZÉM

DE UMA ÚNICA FONTE

 Sistemas de picking manuais, semi-
automáticos e totalmente automáticos

Bandejas e caixas de alta qualidade

Sistemas de prateleiras inteligentes, como 
prateleiras estáticas ou móveis

Grande variedade de produtos para 
sistemas goods-to-person

Sistema de manuseio para uma circulação 
mais rápida e eficiente

Veículos e robôs automaticamente guiados 
para picking e estocagem

 Soluções de software  como WAMAS® e 
SAP para armazéns manuais, semi-
automáticos e totalmente automáticos 

 Serviço e suporte personalizado para 
máxima confiabilidade

obtenha mais 
informações  ssi-
schaefer.com
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ASlawex foi fundada em 1990 com sua sede em 
Lublin. O atacadista farmacêutico distribui cerca 
de 16.000 diferentes itens, incluindo medicamentos

com prescrições, que podem ser entregues no mesmo dia. 
A Slawex respondeu as disposições legais (FMD) 
construindo um armazém novo e uma instalação só para 
picking em Klaudyn, também reorganizaram o processo 
de picking e documentação, que era totalmente manual.

Picking e registro automático

O novo prédio de logística implementado conta com 3 
andares cobrindo aproximadamente 1.700m² e inclui 
prateleiras dinâmicas e estáticas. Os funcionários agora 
pegam os pedidos dessas prateleiras usando terminais 
portáteis de rádio frequência. Aproximadamente 25% das 
linhas são separadas automaticamente usando o sistema A-
Frame. Em conjunto com o Schäfer Scan Machine que está 
conectado diretamente ao sistema, foi implantado uma 
solução personalizada de picking e registro de produtos. 

O sistema automatizado de picking melhora a performance

Desde que foi lançado, aproximadamente 2.000 
pedidos com média de  30.000 ítens são processados 
por dia. Os 12 A-Frames possuem um design modular e 
tem um total de 864 canais. Isso cria uma densidade 
alta de produtos, permitindo que os espaços sejam 
totalmente utilizados. Uma vantagem adicional dessa 
solução é a dissociação do processo de reposição do 
picking. Os A-Frames são preenchidos fora dos horários 
de pico enquanto o picking automático ocorre nesses 
horários.

O resultado eficiente de distribuição de funcionários está 
contribuindo para um aumento na produtividade.

Monitoramento e rastreamento garantido

Depois dos produtos terem sidos ejetados para a esteira 
coletora, cada produto é reorientado e escaneado em 
todos os seis lados por câmeras altamente sensíveis. 
Qualquer erro na leitura é marcado e as caixas afetadas são 
enviadas automaticamente para uma estação de inspeção. 
Dependendo da estrutura do pedido, o sistema pode ler 
até 10.000 itens por hora, enquanto identifica e documenta 
os números de série, os números de lotes e datas de 
validade.O Schäfer Scan Machine é muito mais rápido 
que o método convencional manual. Também 
impressiona em termos de segurança:  a verificação total 
é possível, atendendo aos requisitos governamentais em 
relação às documentações, monitoramento e rastreamento 
de alta qualidade.

Soluções completas desde caixas até o TI

Além do A-Frame e do Schäfer Scan Machine, o projeto  
inclui sistemas de prateleiras, caixas para entregas e 
o sistema de esteiras para conectar de forma eficiente 
as diferentes áreas do armazém. O design articulado 
é complementado pela integração de picking por 
rádio frequência, de-stackers, tampadores, máquina 
de impressão de endereço e máquina de embalagem. 
O software logístico WAMAS® da SSI Schaefer controla 
todos os sistemas e une todos os componentes.

Trabalhar com a SSI Schaefer  
significa possuir um parceiro com 
uma forte presença local e 
conhecimento no setor 
farmacêutico global e nas 
regulamentações de cada país 
específico.

Grzegorz Matuszewski
Diretor operacional na Slawex

Caso de sucesso Slawex

LOGÍSTICA DE SAÚDE 
RECRIADA DO ZERO

Para assegurar que a companhia farmacêutica 
cumprisse com a regulamentação mandatória 
em termos de traçar e rastrear, a Slawex 
integrou um sistema picking avançado, 
incluindo o Schäfer Scan Machine, em seus 
processos. Ao implementar essa solução 
totalmente automática de picking e leitura de 
produtos únicos, o atacadista farmacêutico 
assumiu uma posição de liderança no 
mercado Polonês e está fortalecendo sua 
posição em toda a região Europeia.

Logística farmacêutica exemplar

Grzegorz Matuszewski, Diretor operacional na Slawex, 
resume: “Nós enxergamos designs de sistemas inovadores 
como um importante passo para alinhar nossos processos 
com a indústria 4.0 e para o crescimento da empresa. 
Curtos espaços de tempo permitem expandir nossos 
serviços, como entregas no mesmo dia. Além disso, a 
Slawex em Klaudyn agora está perfeitamente situada para 
cumprir os regulamentos de segurança dos pacientes de 
forma eficiente e flexível, sempre movendo a frente.”
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Melhores Práticas Bidafarma
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C om o SSI Order Verifier, os itens de uma 
ordem de pedido que já foram 
separados podem ser identificados, 

 contados, verificados e documentados em um simples 
passo - independente se o produto é cúbico ou 
cilíndrico, embalado em um blister, tubo ou saco.
Primeiramente, as ordens separadas são 
entregues em caixas e esvaziadas em uma esteira. 
Os produtos são separados e então transportados 
para o scanner onde câmeras de alta sensibilidade 
escaneiam os produtos por 6 lados, lendo códigos de 
barras 1D e 2D (códigos matrix) como também 
transponders de rádio frequência. Por último, os 
produtos são reunidos novamente em caixas 
e transportados para a saída. Itens não 
identificados são enviados automaticamente para a 
estação de checagem.

Com uma média de 5.000 itens por hora, o sistema 
provou ser um confiável controle de qualidade, 
eliminando custos manuais de processos de checagem. 
Uma solução final, o SSI Order Verifier pode ser 
facilmente integrado em qualquer armazém existente e 
está disponível em versões semi e totalmente 
automatizadas.

A Bidafarma é uma das maiores empresas 
farmacêuticas atacadistas na Espanha. Em 
seu centro de distribuição em Madrid, a

SSI Schaefer trabalhou de perto com a Bidafarma para 
desenvolver uma solução estratégica para picking 
totalmente automatizado, incluindo controle de 
qualidade com o SSI Order Verifier para cumprir as 
regras legais em documentação e rastreio para 
produtos médicos.

A solução geral implementada 
pela SSI Schaefer provê a 
integração perfeita do nosso 
sistema SAP e o software 
logístico WAMAS®. Nós também 
gostaríamos de enfatizar a 
implementação do SSI Order 
Verifier, que nos permitiu checar 
minuciosamente os produtos 
separados, enquanto cumprimos 
todas a entregas agendadas.

Francisco Vega Lucero
Gerente industrial na Bidafarma

Controle de qualidade automatizado livre de erros 
Conformidade com os regulamentos de 
rastreabilidade
Alta performance com retorno do investimento de 
aproximadamente 2 anos
Fácil integração com armazéns existentes
Soluções customizáveis devido ao design modular

Identificação automática e documentação do 
número do lote, número de série e data de 
validade

Leitura de códigos de barras 1D e 2D (códigos 
matriz), bem como transponders RFID

  Escaneamento de 6 lados a uma velocidade 
de 2,5 metros / segundo

Performance de quase  5,000 produtos/hora

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

CONTROLE DE 
QUALIDADE 
AUTOMÁTICO E 
LIVRE DE ERROS

SSI ORDER VERIFIER
SOLUÇÃO FLEXÍVEL PARA AMPLA 
OPÇÕES DE APLICAÇÕESVideo:

Saiba mais sobre o 
projeto Bidafarma
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Dessa forma, a rastreabilidade perfeita dos bens deve 
ser assegurada ao longo de uma gestão rigorosa 
do processo de qualidade. Nesse ambiente 
desafiador, a tecnologia de ponta da robótica 
age como um componente de solução pra uma 
logística 4.0 eficiente e econômica. 

Próxima geração de picking de fracionados
A alta performance do robô de picking para 
separação automática de fracionados é integrada 
perfeitamente em sistemas logísticos holísticos. Esses 
componentes precisos de separação cobrem todos os 
tipos de estruturas de pedidos e garantem uma 
performance constante, independente das condições 
do ambiente ou requisitos ergonômicos. Câmeras 
integradas reúnem cada produto individual e garantem 
100% de verificação em todos os momentos.
Isso possibilita rastrear constantemente os itens 
farmacêuticos.   

Módulos de software para aplicações  na logística
O planejador das soluções de processamento de 
imagens industriais é o módulo de software Vision 
inserido no software de logística WAMAS®. A solução 
de software garante a identificação segura e sem erros 
das peças. Outro elemento central é o Robot 
Material Flow Controller (RMC). Com dados do 3D, 
movimentos dos sistemas de robótica são adaptados 
ao perfil do atual fluxo de trabalho. Combinado com 
o WAMAS®, um sistema inteligente que cobre todas 
as tarefas é criado, permitindo o picking seqüencial 
de pedidos. Os usuários se beneficiam da máxima 
flexibilidade e dos melhores resultados por 
sistemas de TI perfeitamente coordenados.

Tendências e Desenvolvimentos

Sistema geral inteligente

A aplicação do picking de fracionados  é especialmente 
adequada para itens de baixo e médio giro e pode ser 
combinada com diferentes sistemas de transporte para 
formar um sistema geral inteligente. Aplicado no setor 
de atacado farmacêutico, o robô pode ser integrado a  
um sistema de transporte de caixas. As mercadorias são, 
portanto, coletadas diretamente da posição na caixa de 
pedidos. Enquanto isso, os produtos são digitalizados 
para permitir a verificação inequívoca do número de 
série e lote, bem como a data de validade. Nos caso do 
e-commerce, o robô escolhe os itens do pedido 
diretamente em um classificador de malotes e forma 
uma solução altamente dinâmica e eficiente.  As 
aplicações robóticas também podem ser combinadas 
com sorters  e veículos guiados automaticamente.

APLICAÇÃO INTELIGENTE DA ROBÓTICA PARA 
PICKING EM ALTA VELOCIDADE E GARANTIA 
DE  ESTABILIDADE DO PROCESSO

O amplo alcance das soluções automatizadas da SSI Schaefer cobrem o aumento 
das exigências para o manuseio de bens na indústria de saúde e cosméticos. 
Robôs modernos de Picking garantem uma identificação e verificação precisa 
dos produtos, de acordo com os regulamentos de rastreamento.

Segurança no processo

Performance constante: Independente do tamanho 
ou peso do produto, tempos de trabalho, 
condições do ambiente ou requisitos ergonômicos.

Margem de erro minima

Possibilidade de verificação automática de número 
de série, de rastreio e data de validade graças à 
tecnologia inteligente de escaneamento de 
produto.

 Performance consistente 24/7

 Hardware, software e processamento industrial de 
imagens de uma única fonte

SEUS BENEFÍCIOS
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rincipalmente na indústria da saúde existe um 
grande número de regulamentos com relação aos 
padrões de segurança de medicamentos 
farmacêuticos para a proteção de pacientes.  



DESDE PRODUTOS PADRÃO 
À SOLUÇÕES COMPLEXAS: 
BEM VINDO A SSI SCHAEFER.

VISIONÁRIO, PARCEIRO 
DE LONGO PRAZO,  E 

FABRICANTE.          

ssi-schaefer.com


