Top
10
Dez razões para empresas em crescimento
escolherem o SAP Business One para ajudá-las a
transformar sua organização

1

Confiança

6

A SAP é reconhecida como líder e é considerada
confiável por clientes PMEs.

2

Solução Completa

A SAP Brasil trabalha para assegurar que o SAP
Business One atenda às necessidades locais e
melhores práticas do mercado.

7

O SAP Business One entrega processos de negócio
completos para gerenciar toda sua empresa.

3

Escolha
Valor do Tempo

8

Suporte Local
A SAP oferece suporte onde quer que você esteja.

Inovação
A SAP entrega inovação que ajuda sua empresa a ter
sucesso.

9

A SAP ajuda você a começar rápido e ver resultados
em semanas.

5

Ecosistema
O extenso ecossistema de parceiros e clientes da SAP
oferece mais opções e mais recursos.

A SAP oferece opções que se encaixam em sua
maneira de fazer negócio.

4

Localização

Insight
A soluções SAP Business Analytics ajudam você a
transformar informação em insights para ação.

10

Crescimento
As soluções SAP são desenhadas para se adaptar
ao crescimento do seu negócio.
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A SAP é reconhecida como líder e é considerada confiável pelas
clientes PMEs.
Os clientes de
SAP Business
One mostram sua
confiança

• 96.000
Clientes PMEs

• 35.000
Clientes SAP Business One

• 70%
dos clientes do Brasil são PMEs

• 5.000
Usuários do SAP Business One
estão no Brasil

• 80%
dos clientes SAP Business One tem
menos de 50 usuários

O SAP Business
One atende
clientes em todo
o mundo

• 27
Idiomas

• 40
Localizações

• 80+
Países com clientes SAP
Business One

• 600+
Parceiros em todo o
mundo
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O SAP Business One entrega processos de negócio completos para
gerenciar toda sua empresa.
Saúde
Serviços

Vendas

Varejo

Comex

Integração
de processos

Inventários

RH

Compras

Transportes

Finanças

Manufatura

MRP ll

Todas as informações do negócio são capturadas em um único sistema e tornam-se
instataneamente acessíveis em toda sua organização – eliminando a entrada de dados
duplicados, custos e erros relacionados.
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A SAP oferece opções que se encaixam em sua maneira de fazer
negócio.

Soluções

Desenvolvimento

Starter package
(1 - 5 usuários)

On premise (implementação
regular)

Aplicativo SAP Business One
(funcionalidades essenciais do
negócio)

On demand (na nuvem)
On device (em aparelhos
móveis)

Add-ons
(indústrias especializadas e
funcionalidades de processos
de negócio)

A SAP oferece a funcionalidade completa e integrada que a sua empresa precisa – entregue
como você quer, com a habilidade de se adaptar de acordo com as suas necessidades.
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Comece rápido e veja resultados em semanas.

R$
Metodologia
comprovada
• Implementação de
melhores práticas

• Sólido ROI

Valor do tempo
• Starter package
implementado em 4 dias

• Solução completa de duas
a oito semanas

Acessível
• Escopo fixo
• Custo fixo
• Opções de
pagamento flexíveis

Conseguimos os números que possibilitam ações corretivas, principalmente na área de contas a receber, onde às vezes
deixávamos de faturar parcelas finais por falta de acionamento da engenharia, focada na execução de novos projetos.
– Leandro Silveira, Gerente de Planejamento e Controle, Saturno Engenharia
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A SAP oferece suporte onde quer que você esteja.
Soluções
localizadas,
presença global
O SAP Business One atende a
requisitos de negócios globais e
locais em 80 países
As soluções SAP estão
disponíveis em 27 idiomas e 40
versões específicas para
diferentes países
Você tem suporte mundial com
serviço local 24x7 – os
suportes de primeiro e segundo
nível são fornecidos por
parceiros locais e o suporte de
terceiro nível, pela SAP
A solução propicia uma segurança enorme. Antes, o manejo dos dados ficava a cargo dos colaboradores. Hoje, a
automatização do processo mitiga o risco de erros e fraudes e permite uma análise melhor dos resultados.
– Talma Carvalho, CFO – LEGO EDUCATION
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A SAP Brasil trabalha para assegurar que o SAP Business One
atenda às necessidades locais e melhores práticas do mercado.

Localização inclui:
• Nota Fiscal Eletrônica
• SPED Fiscal/Contábil
• Folha de pagamento
com CLT
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O extenso ecossistema de parceiros e clientes da SAP oferece mais
opções e mais recursos.
Amplitude de cobertura
Expanda sua gama de
produtos, serviços e
ferramentas de resolução de
problemas através da
extensa rede de parceiros e
clientes da SAP
Profundidade de
conhecimento
Acesso ao conhecimento de
negócio de indústrias
específicas e know-how
técnico que você precisa
para atender seu negócio e
os desafios de TI
Força dos parceiros
Estender a funcionalidade do
SAP Business One e atender
suas necessidades
específicas com co-inovação
de soluções add-on
Source: SAP Internal – Facts as of Q2 2011 from Corporate Communications

29+
soluções
add-on para o
Brasil

2.700+
clientes PMEs no
Brasil (e
crescendo)

96.000
clientes PMEs
em todo o
mundo
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A SAP entrega inovação que ajuda sua empresa a ter sucesso.

Nós Construimos

Nós integramos

Nós somos parceiros

A SAP é líder no segmento
com investimentos de
pesquisa e desenvolvimento

A SAP adquire empresas
que entregam inovação,
não tecnologia legada

A SAP trabalha com clientes e
parceiros que desenvolvem
novas soluções inovadoras

Inovações para SAP Business One incluem:

Mobilidade

Computação na
nuvem

Análise de
negócio

Source: Upper left: SAP analysis of public financial statements, based on three-year average R&D as percentage of revenue

Tecnologia em
memória
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Com as análises de negócio disponibilizadas pela plataforma SAP
HANATM, seus dados atualizados no SAP Business One são trazidos
para a memória local para insights em tempo real.

Informação

Insights para ação

As soluções de análise de negócio da SAP entregam uma visão que impulsiona melhor a
tomada de decisão. E o software intuitivo possibilita qualquer um criar e executar relatórios
sem assistência deTI.

A integração, rastreabilidade e flexibilidade do SAP Business One foram os grandes fatores que nos levaram a migrar de
sistema. Como temos uma atuação internacional, precisávamos de uma plataforma robusta, flexível e confiável que
suportasse nosso crescimento. O SAP Business One proporcionou tudo isto. Ele trabalha para nos, alertando o que esta
fora de nossas regras de negócio
– Adilson Cresta, Diretor Superintendente, Wolf Seeds
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Como todas as soluções SAP, o SAP Business One foi desenhado
para se adaptar ao crescimento da sua empresa.
Escalabilidade que lida com centenas de
transações – ou centenas de milhares
Funcionalidade para cobrir todo o seu
negócio – de vendas e clientes a
inventários e finanças
Soluções adaptáveis que suportam novas
funcionalidades, novos modelos de negócio
e crescimento local ou internacional
Configuração flexível que permite que
você compre o que você precisa agora e
cresça no futuro

Saiba mais sobre o SAP Business One
http://www1.sap.com/brazil/sme/solutions/businessmanagement/businessone
/index.epx

Fale com a SAP: 0800 888 9988
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