


As melhores soluções tecnológicas e de 
gestão para o seu negócio.

Com 18 anos de experiência de mercado, a 
MSTI atua em tecnologia da informação nas 

áreas de Suporte Técnico & Infraestrutura.

Criatividade e Inovação são valores 
fundamentais nas práticas da MSTI, que 

possibilitam atendimento personalizado a 
empresas e organizações, independente da 

dimensão do negócio e setor de atuação.



Trabalhar com as melhores tecnologias de mercado para oferecer a nossos clientes 
ferramentas que agregam valor ao seu negócio focando na gestão por processos 

como gerador de qualidade e economicidade. 

Nos tornarmos agentes referenciais de subsídios tecnológicos de ponta para 
empresas e organizações de todos os portes, garantindo operações com qualidade, 

desempenho, segurança e uso racional de recursos.

Criatividade, Inovação, Responsabilidade, Agilidade e Segurança são valores 
presentes em todas as práticas da MSTI.



A MSTI possui 18 
anos de Mercado

Desenvolve soluções de 
Logística e Frete há 13 

anos

O MSTI – L&OP disponibiliza a 
Gestão completa de Logística e 

Frete para Embarcadores

Integrações com ERP, 
Transportadores e 

Operadores Logísticos

Produto Web, totalmente 
parametrizável para atender as 
especificidades de cada negócio

Cases de Sucesso em Empresas 
Multinacionais líderes em seus 

Segmentos



Segurança

Solicitação de Transporte

Acompanhamento de Entregas

Ocorrências / Agendamento

Performance de Transportadoras

Simulação / Provisão Contábil

Conferência de Faturas

KPIs / Resultados

CockPit Logístico

Integrações / Fluxo



No MSTI – L&OP é possível cadastrar usuários com diferentes níveis de acesso, permitindo determinar as funções 
e as áreas acessadas por cada nível.
Controle de Segurança de Senhas, obrigando os usuários a realizarem a troca no primeiro login e com controle de 
nível de senha.



Possibilidade de realizar a solicitação da coleta/transporte, com emissão e envio automático dos dados para 
as transportadoras contratadas. 



Acompanhamento da Notas Fiscais desde seu Faturamento até a Cobrança do respectivo frete.
Identificação da situação das entregas através de faróis parametrizáveis. 



Recebimento automático de Ocorrências das transportadoras. Geração de Ocorrências com motivos específicos e 
definição de responsáveis pelas mesmas.
Entregas, Reentregas, Devoluções (recusa ou parcial), Diárias, dentre outras Agendamento  de Entregas



A partir dos dados de embarque, entrega e ocorrências registradas, o Sistema analisa o cumprimento dos prazos 
de entrega, a acuracidade na cobrança do frete, valores cobrados e as responsabilidades pelas ocorrências 
diversas.

Apresenta em seus KPIs os dados para análise de Performance de cada transportadora, inclusive quadros 
comparativos.



Possibilidade de Simular o Custo de Frete a partir da emissão das Notas Fiscais, com base nas tabelas de fretes. 
Provisão dos Custos de Fretes considerando os embarques e agrupamentos realizados, com ou sem a informação 
de CTEs das transportadoras. 
Valores detalhados com todas as taxas e rateios por Nota Fiscal, Item de Nota Fiscal (SKU), Marca, Família, 
Natureza de Operação (Venda, Bonificação, etc.)
Provisão de Custos com Palletização e Descarga, também rateados por CTE, Nota Fiscal e SKU.



Tabelas de Frete de fácil cadastramento, que contemplam todas as taxas utilizadas no mercado além dos 
intervalos de Pesos/Volume/Palletização.
Recebimento automático de CTEs e Faturas das transportadoras através de arquivo XML ou EDI(Proceda). 
Conferência de Valores e Agrupamento de CTEs. Identificação de cobranças indevidas e incorretas. Detalhamento 
por taxas e nota fiscal.  Geração de Borderô para pagamento de Fatura com registro de abatimentos caso seja 
necessário.



Indicadores Gerenciais que abrangem a Eficiência das Transportadoras, Nível de Serviço da Operação como 
um todo, Estatísticas dos Custos com Fretes, Estatísticas de Ocorrências, dentre outros dados. 
Níveis de Serviços: On Time ,OTIF, CFOT, Loss Tree, etc.
Custos de Frete por Operação, Transportadora, Estado, Operação , Cliente, etc.



Painel de Resultados que é atualizado On Line com os resultados da Operação Logística. É utilizado pelas 
Empresas em Telas/Televisões/Projetores instalados em seus escritórios para que todo o Time possa acompanhar 
a evolução ao longo do dia e buscar ao atingimento das metas. As páginas são automaticamente alternadas, 
permitindo visões diferenciadas que contemplem os principais dados da Operação.



O MSTI L&OP realiza as integrações 
necessárias com o ERP do Cliente, para 
obter as informações de Notas Fiscais, 
Produtos, Clientes, dentre outros.

Também realiza as integrações com as 
transportadoras através de arquivos XML 
e EDI (Notfis, Conemb, DocCob e Ocoren).

Entrega dados para o ERP como 
escrituração de CTEs e Documentos a 
Pagar (Faturas).



• Melhor desempenho na Operação Logística, tanto internamente quanto das Transportadoras contratadas, devido as 

integrações que agilizam os processos

• Acompanhamento total das Notas Fiscais  (Solicitação de Coleta, Coleta, Trânsito, Entrega, Reentrega, Devolução, 

Pagamento do Frete)

• Auditoria de Frete, identificando e impedindo cobranças indevidas, além da análise detalhada dos Custos dos 

mesmos

• Provisões geradas de forma rápida e detalhada

• Relatórios, KPIs e CockPit Logístico que juntos entregam dados Gerenciais completos

• Total Integração com o ERP e com os prestadores de Serviços (Operadores Logísticos e Transportadoras)

• Sistema 100% WEB, com uma usabilidade simples e de fácil aprendizado (Português/Inglês)






