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Otimização da Cadeia de Valor

MINEMARKET

QUEM UTILIZA O MINEMARKET? 
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MineMarket fornece uma ampla cobertura na gestão da cadeia de valor da mineração, combinando em uma única
solução o rastreamento de materiais, controle logístico e recursos complexos de vendas e marketing. 
 
Através da conexão entre os dados operacionais e suas relações entre a mina e o cliente, o MineMarket maximiza os
resultados comerciais, otimizando a logística, traçando os impactos das vendas e rastreando e identificando os
impasses operacionais. O MineMarket minimiza os atrasos na aquisição de dados, assegurando que estes sejam
visíveis por toda a organização e facilitando a análise, o ajuste e a reconciliação.

Elevada Visibilidade da Cadeia de
Suprimentos

Melhora o Controle da Produção

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
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Possibilita Conformidade Regulamentar

Implementa a Padronização de Processos
Empresariais

Auxilia no Planejamento de Operações
Comerciais Complexas

MineMarket substitui a necessidade de diferentes
sistemas técnicos e comerciais e proporciona aos
acionistas acesso em tempo real aos principais
indicadores de desempenho, tais como produção,
inventário, qualidade, atrasos e informações
contratuais.

A função de planejamento e otimização
proporciona a capacidade de otimizar a produção
de forma consistente, assim como prever escassez
de estoques e problemas de qualidade. Essas
ferramentas garantem aos usuários a habilidade de
planejar vendas com eficiência, de reagir às
situações de mudanças no mercado com
flexibilidade e rapidez e de fornecer especificações
contratuais de forma consistente.

MineMarket garante que todos os dados gerados
são rastreáveis e compatíveis com os acordos
contratuais, assim como mantêm detalhes
completos da auditoria de cada transação.

MineMarket impõe a padronização de processos
empresariais, promovendo mecanismos únicos de
coleta de dados em toda a cadeia de suprimentos.
Esta coleta pode ser efetuada automaticamente ou
através de formulários de entrada de dados
predefinidos, além de melhorar a consistência no
reconhecimento de requerimentos contratuais.

MineMarket auxilia e automatiza processos de
marketing desk, fornecendo sofisticadas ferramentas
que permitem às empresas competir de maneira
eficaz no mercado mundial. Integrando produção,
finanças e sistemas de contabilidade, a solução
abrange previsões do fluxo de produtos,
compromissos comerciais, planejamento de
remessas, faturamento, análises de câmbio, gestão
de créditos, movimentações financeiras e muitas
outras funções de vendas e marketing.

MINEMARKET
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PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
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O MineMarket ajuda os produtores a poupar mais de 3 milhões de dólares
por ano reduzindo multas por demurrage

Rastreamento e Gestão de Inventário

Vendas e Marketing

Transporte e Logística

Negociação de Mercadorias e Gestão de
Riscos

Relatórios

O modelo de cadeia de suprimentos do MineMarket
permite aos usuários acompanhar qualidade,
quantidade e contribuintes desde a saída da mina até
depois do embarque em portos, seja para unidades
distintas ou a granel. MineMarket fornece um
modelo de pilhas 3D e otimização da cadeia logística
que auxilia na gestão de estoques, além do recurso
de planejamento de produção e demandas, que
agrupa todas essas funcionalidades.

O MineMarket conecta a mina ao cliente através de
uma abrangente gestão de contratos complexos,
incluindo contratos de frete e serviços. Sua robusta
função de vendas e marketing permite também a
gestão de crédito, análise de contratos, liquidações,
faturamento e cobrança de multas, tudo numa única
plataforma.

O MineMarket auxilia no fechamento de negócios
para contratos físicos, derivativos de commodities e
câmbios e processos logísticos e financeiros (que
incluem a contabilidade mark-to-market). Permite
uma robusta gestão de risco através da alocação de
posições de balsas à logística e fornece ferramentas
para visualização e gestão efetiva de riscos.

Uma ampla gama de funções de logística inclui a
modelagem e planejamento de caminhões, navios,
trens e balsas. Inclui uma série de características
detalhadas como manejo de tráfego, gestão de
equipamentos, atrasos no transporte e
posicionamento de navios. Também permite que
usuários possam definir registros automáticos de
incidentes, identificando impasses na produção.

Possui uma ampla gama de funções para produção
de relatórios, incluindo relatórios de KPI’s,
relatórios de auditorias e painéis de controle
configuráveis.

AGENDE UMA DEMO
AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA
DO SUL | TURQUIA | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS
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