
As nossas soluções 
digitais. Conheça o registo 
electrónico de encomendas! 

“Acreditamos que, a curto prazo, nenhuma organização 
deixará de incluir a digitalização no respetivo processo 
de compras. Convidamo-lo a usufruir deste avançado 
serviço e a ganhar vantagem competitiva.” 

Marc Billant
Diretor do Departamento de Digitalização Comercial 
ArcelorMittal Europe – Flat Products

ArcelorMittal Europe – Flat ProductsDesejoso de começar?  
Com base na experiência de centenas de clientes ligados, 
podemos ajudá-lo na sua viagem digital.

Avalie a sua situação 
Tendo em conta as suas necessidades comerciais e 
configuração de TI podemos recomendar-lhe a melhor 
solução técnica.

Assistência ao nível da 
implementação e arranque 
Os nossos peritos irão orientá-lo durante todo o 
processo desde a análise comercial, testes até à 
activação.

Contacte-nos 
> A nossa equipa de e-business  

ebusiness.support@arcelormittal.com 

> O responsável pelo registo de encomendas 
electrónico 
Ingeborg Schatteman 
+32 9 320 60 49 
ingeborg.schatteman@arcelormittal.com

> Ou o seu contacto usual na ArcelorMittal.

O que dizem os nossos clientes 
“A ArcelorMittal é o primeiro fornecedor com quem 
estamos a utilizar um sistema automático para o envio das 
nossas encomendas diretamente a partir do nosso sistema. 
Uma das vantagens que vemos na automação do registo 
de encomendas EDI é evitar quaisquer erros resultante de 
erro humano.”

MCB Nederland

“A vantagem do EDI Light para nós é que podemos 
enviar as encomendas diretamente do nosso sistema de 
compras e integrar o retorno e os documentos relativos à 
encomenda sem intervenção manual.” 
 

SAN POLO 
LAMIERE SPA (Itália)

“Trabalhar com o registo de encomendas na web 
SteelUser provou ser, até agora, uma experiência muito 
positiva. Podemos fazer uma encomenda em qualquer 
local, sempre que nos seja conveniente. Além disso, a 
funcionalidade recentemente melhorada de alteração da 
encomenda permite ajustes rápidos em encomendas já 
registadas.” 

Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. (Polónia)

“A nossa experiência com a ArcelorMittal na troca de 
informações e na configuração de interfaces EDI (registo 
de encomendas) é excelente. A equipa do projeto apoiou-
nos de uma forma muito profissional desde a discussão 
do negócio, a implementação até à activação do serviço, 
e são muito reactivos às nossas questões. A ArcelorMittal 
é uma das empresas líder da indústria do aço ao nível da 
digitalização e um importante parceiro para satisfazer os 
nossos requisitos futuros.” 

EMW Stahl Service Center 
(Alemanha)

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxemburgo
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation



4 formas para nos enviar a sua encomenda, dependendo da 
sua escala  Estas soluções aplicam-se a qualquer cenário de TI

Full EDI

EDI light

Integração 
de correio 
electrónico 

Registo de 
encomendas na 
web SteelUser

O que ganha com isto?

4 soluções técnicas robustas

Intercâmbio de dados fácil e fiável 
Implemente um processo sólido e eficiente 

Menor risco de erros 
Torne o processo de compra à prova de erros 
uma vez que as intervenções manuais já não são 
necessárias 

Tempo para o registo de encomendas mais 
curto 
Receba e integre a confirmação de encomendas 
de forma mais rápida no(s) seu(s) sistema(s) 

Processo sem papel 
Reduza a pegada de carbono fazendo as suas 
encomendas electronicamente 

Maior vantagem competitiva 
Antecipe-se à concorrência fazendo parte da 
comunidade digital emergente

Este serviço é parte da nossa abordagem mais ampla 
para a digitalização, incluindo qualidade, seguimento de 
encomendas e envios e sincronização com o Serviço de 
Assistência ao Cliente, e é a base das próximas ondas de 
optimização da nossa cadeia de abastecimento comum. 

Ganha hoje em eficiência e velocidade enquanto 
prepara a digitalização no futuro. Porquê esperar? 

O registo de encomendas electrónico permite 
o registo de encomendas rápido, cómodo e 
automatizado, simplificando assim o processamento 
de encomendas entre si e a ArcelorMittal.
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