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Promova o desempenho e o
crescimento de seus negócios
com soluções dimensionáveis
para médias empresas

Solução

Benefícios

Resumo

Objetivos

Solução

Benefícios

Resumo

Gerencie toda a dinâmica de seus
negócios em “tempo realmente real”
Gerencie toda a dinâmica de seus
negócios em “tempo realmente real”

Para empresas em crescimento, o sucesso não depende apenas da capaci
dade de gerenciar vendas, operações e desempenho financeiro de modo
proativo, mas de reagir e aproveitar novas oportunidades frente a mudanças
de expectativas e de demandas de clientes, fornecedores e parceiros de
negócios. Mas, adotar melhores práticas líderes do setor é apenas o primeiro
passo. Como desvendar o verdadeiro potencial de seus negócios?
Você pode superar esses e outros desafios
com as soluções SAP® Business All-in-One,
inclusive com o SAP Business All-in-One,
baseado no banco de dados SAP HANA®.
Essas soluções específicas ao setor permi
tem que pequenas e médias empresas em
franca expansão usem o software de planeja
mento de recursos empresariais (ERP) para
controlar o crescimento de vendas, a eficiên
cia operacional e a agilidade financeira. Elas
podem apresentar uma visão integrada dos
negócios, e podem ser dimensionadas e adap
tadas facilmente para atender às necessida
des dos negócios em constante evolução.

As soluções o ajudam a administrar toda a
empresa com mais eficiência, pois está ali
nhada com as melhores práticas do setor,
tudo em tempo real.
Com o SAP Business All-in-One, disponível
agora na plataforma SAP HANA, sua empresa
também pode se beneficiar de inovações
mais inteligentes, processos mais rápidos
e interações mais simples. Além disso, pode
reduzir a sobrecarga da TI com a eficiência
da tecnologia in-memory da plataforma
SAP HANA.
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Altamente ampliável e baseada
em tecnologias comprovadas
Altamente ampliável e baseada
em tecnologias comprovadas
Gerencie vendas, produtos,
serviços e operações
Aprimore a gestão financeira
e os insights sobre os negócios
Invista com rentabilidade
e segurança

As soluções SAP Business All-in-One são
desenvolvidas com base no comprovado
aplicativo SAP ERP e na flexível plataforma
SAP NetWeaver®, utilizada por grandes empre
sas globais. Você tem a opção de escolher
diversos bancos de dados, inclusive o banco
de dados SAP HANA de sua preferência e o
SAP Sybase® Adaptive Server® Enterprise
(SAP Sybase ASE).
As soluções podem ser facilmente amplia
das e configuradas para atender às suas
necessidades atuais e futuras, graças ao
fato de serem baseadas nos pacotes SAP
Best Practices. Esses pacotes incluem préconfiguração, documentação e metodologia
incorporadas para a rápida implementação
da funcionalidade empresarial integrada.

Embora seja otimizada para pequenas e
médias empresas em franca expansão, sua
solução pode ser ampliada e dimensionada
de acordo com a evolução dos negócios.
A qualquer momento, você pode agregar
outras funcionalidades, como gestão do rela
cionamento com o cliente (CRM), gestão de
relacionamento com fornecedores (SRM),
business intelligence (BI) e outras áreas
de negócio.
Com um ambiente de usuário rico, unificado
e personalizado, que inclui navegação base
ada em funções e interface intuitiva, essas
soluções permitem acesso fácil ao conteúdo
empresarial para que seus colaboradores
possam trabalhar com eficiência. Como as
soluções usam o banco de dados SAP HANA,
contêm funções analíticas integradas e são
compatíveis com o Microsoft Excel, os cola
boradores podem tomar decisões fundamen
tadas com rapidez, gerar relatórios e realizar
análises ad hoc de dados operacionais sem
pre que necessário.
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Gerencie vendas, produtos,
serviços e operações
Altamente ampliável e baseada
em tecnologias comprovadas
Gerencie vendas, produtos,
serviços e operações
Aprimore a gestão financeira
e os insights sobre os negócios
Invista com rentabilidade
e segurança

Com uma solução SAP Business All-in-One,
sua empresa pode otimizar o desempenho e
estimular o crescimento dos negócios. Você
pode administrar oportunidades de venda
e planos de marketing com eficiência e, ao
mesmo tempo, desenvolver produtos e servi
ços com mais rapidez. As soluções permitem
que você priorize, realoque ou modifique
oportunidades de venda, execute processos
e planos de marketing e gerencie solicitações
de atendimento ao cliente, contratos e garan
tias. Uma solução única e integrada que ofe
rece suporte a tudo, desde a engenharia do
design e a gestão integrada de dados do pro
duto até a produção.

Simplifique as operações implementando
atividades de produção mais enxutas de
montagem e fabricação. Além disso, você
pode encaminhar tarefas e pedidos de aprova
ção automaticamente para melhorar a eficiên
cia. As soluções permitem gestão de logística
de suprimento e distribuição, processos de
pessoal, talento de colaboradores, bem como
projetos, portfólios e conformidade. Elas ainda
fornecem alertas e informações úteis aos
colaboradores, com base em suas responsa
bilidades, para aprimorar as decisões.

Promova o crescimento e o desenvolvimento
com eficiência, otimizando processos de
negócios e automatizando atividades de
rotina em toda a empresa.
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Aprimore a gestão financeira
e os insights sobre os negócios
Altamente ampliável e baseada
em tecnologias comprovadas
Gerencie vendas, produtos,
serviços e operações
Aprimore a gestão financeira
e os insights sobre os negócios
Invista com rentabilidade
e segurança

Com a solução SAP Business All-in-One,
é possível acelerar o fechamento financeiro,
melhorar a precisão dos relatórios financei
ros e atualizar livros contábeis que reflitam
qualquer dimensão empresarial. O apoio
às normas contábeis locais e internacionais
ajuda a reduzir riscos de falta de conformi
dade. Você poderá contar com mais insights
de desempenho quando analisar informações
sobre receitas e custos relativos a clientes,
produtos, projetos e serviços. De modo geral,
você poderá aprimorar a gestão de controles
internos, inclusive documentação, avaliação
e testes.
Com a perfeita integração entre as diferentes
áreas funcionais, o SAP Business All-in-One
também impede a entrada de dados redun
dantes e relatórios inconsistentes. Você obtém
insights sobre toda a dinâmica empresarial
e ainda pode monitorar o desempenho, iden
tificar rapidamente ineficiências e oportuni
dades de crescimento.

Subsidiárias de empresas que usam o SAP
ERP no nível corporativo podem se beneficiar
das soluções SAP Business All-in-One. Com
rapidez e economia, você pode integrar as
operações das subsidiárias com a sede para
obter consistência e visibilidade. Ao mesmo
tempo, as subsidiárias se mantêm livres, ágeis
e responsivas às condições locais dos negó
cios e às novas oportunidades do mercado.

Desfrute das vantagens de proces
sos de negócios otimizados e de
uma agilidade impressionante.
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Invista com rentabilidade
e segurança
Altamente ampliável e baseada
em tecnologias comprovadas
Gerencie vendas, produtos,
serviços e operações
Aprimore a gestão financeira
e os insights sobre os negócios
Invista com rentabilidade
e segurança

Com base em mais de 40 anos de liderança
da SAP em aplicações empresariais, as solu
ções SAP Business All-in-One refletem as
melhores práticas de cada setor e oferecem
funcionalidades com profundidade e ampli
tude inigualáveis. As soluções apresentam
métodos das melhores empresas de seu
setor e a flexibilidade necessária para apoiar
práticas exclusivas.

Com uma solução SAP Business All-in-One,
você pode gerenciar toda a dinâmica de seus
negócios com tranquilidade e a certeza de ter
feito um bom investimento. As soluções SAP
Business All-in-One são configuradas para
atender aos requisitos de negócio sem a
necessidade de personalizações. Você pode
adicionar funcionalidades para abordar novos
processos, padrões comerciais, produtos
e usuários sempre que necessário.

A SAP é líder no mercado de aplicativos empresariais
em software e serviços relacionados, e ajuda
empresas de todos os portes e setores a serem
mais eficientes.

6 / 10

© 2013 SAP AG ou empresa afiliada da SAP.
Todos os direitos reservados.

Objetivos

Benefícios

Solução

Resumo

Inovação contínua
Inovação contínua
Flexível e viável, com retorno
previsível
Aproveite a tecnologia de
computação in-memory

O banco de dados SAP HANA permite condu
zir os negócios em tempo real, combinando
transações e funções de análise dos negócios.
Agora você pode criar relatórios e analisar
seus dados empresarias ao vivo, obtendo
as informações de que precisa na hora certa
para aproveitar novas tendências e oportuni
dades de mercado.
Mantendo-se fiel aos princípios de “inovação
sem paralisações e opções abertas para os
clientes”, a SAP lhe oferece o poder de escolha.
A SAP continua empenhada em apoiar a
escolha de seus clientes com relação às tec
nologias de banco de dados e fornecedores.

O SAP Business All-in-One continuará sendo
oferecido em todos os bancos de dados
atualmente certificados. A SAP trabalhará
com parceiros de banco de dados para apoiar
a inovação contínua, a fim de fornecer uma
opção real e eficaz para o benefício do
cliente. Se os clientes optam por migrar para
o SAP HANA, os parceiros da SAP oferecem
serviços para viabilizar a migração completa
ou parcial e a implementação do SAP HANA.
Você também pode se beneficiar de serviços
abrangentes de um grande ecossistema de
parceiros da SAP para transformar seus
negócios com segurança.

O SAP Business All-in-One rapid-deployment
solution oferece recursos de previsibilidade
com escopo e preço fixos.
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Flexível e viável, com retorno
previsível
Inovação contínua
Flexível e viável, com retorno
previsível
Aproveite a tecnologia de
computação in-memory

Como as soluções SAP Business All-in-One
agora são baseadas na plataforma SAP HANA,
você obtém benefícios em dobro com proces
sos de negócios otimizados e uma agilidade
impressionante, tudo isso com a tecnologia
in-memory. Com soluções integradas na fle
xível plataforma SAP NetWeaver, você pode
integrar produtos de software da SAP e de
terceiros com a certeza de que sua infraes
trutura de TI atenderá aos requisitos existen
tes e futuros.
Você pode adquirir a solução SAP Business
All-in-One por meio da rede global de parcei
ros autorizados. O amplo conhecimento dos
parceiros sobre os setores vai desde bens de
consumo a produtos químicos, alta tecnolo
gia e varejo. Além disso, os parceiros usam

ferramentas e metodologias comprovadas
da SAP e podem ajudá-lo a entrar em opera
ção rapidamente. Eles também fornecem o
suporte necessário para alavancar o desem
penho e o crescimento de sua empresa.
Os parceiros da SAP também oferecem o
SAP Business All-in-One rapid-deployment
solution. Essa oferta permite que você imple
mente o SAP Business All-in-One de base –
com escopo fixo, custo fixo e prazo previsível.
Fornecido com software pré-configurado
para oferecer suporte a processos de negócio
específicos para o setor de produção, distri
buição atacadista e serviços, o SAP Business
All-in-One rapid-deployment solution reduz
o tempo de implementação, diminui os riscos
do projeto e acelera o retorno do investimento.
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Aproveite a tecnologia de
computação in-memory
Inovação contínua
Flexível e viável, com retorno
previsível
Aproveite a tecnologia de
computação in-memory

Mais inteligência – o SAP Business All-in-One
powered by SAP HANA permite um verdadeiro
diferencial no mercado ao desvendar novas
oportunidades de crescimento, estimular a
concorrência e criar novos modelos de negó
cios orientados por dados que geram maior
participação no mercado. Imagine a eficiên
cia conquistada por colaboradores munidos
de informações em tempo real sobre contas
a pagar e a receber. Eles podem dedicar
mais tempo a atividades com maior valor
agregado e gastar menos tempo em traba
lhos administrativos.

Mais rapidez – o SAP Business All-in-One
powered by SAP HANA acelera expressiva
mente seus principais processos de negócios,
reduzindo custos operacionais, gerando
negócios na velocidade do mercado e aumen
tando a responsividade. A eliminação das res
trições dos processos em lote permite que
o processamento e a tomada de decisões
ocorram de imediato, modificando considera
velmente a maneira de conduzir seus
negócios.
Mais simplicidade – o SAP Business All-in-One,
baseado na plataforma SAP HANA, ajuda a
simplificar processos de negócios com insi
ghts imediatos sobre ações que aumentam
a eficiência, capacitando pessoas a tomar
decisões, agir na hora certa e estimular a
produtividade. A combinação de transações
e análises em um único banco de dados
simplifica a TI, resultando em custos reduzi
dos e melhor eficiência.
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Solução

Benefícios

Resumo
O SAP Business All-in-One compõe soluções
avançadas de planejamento de recursos
empresariais (ERP) específicas ao setor,
criadas para médias empresas ou empresas
com rápido crescimento. Elas oferecem uma
visão integrada dos negócios e podem ser
ampliadas e adaptadas facilmente para aten
der à volatilidade do mercado, ajudando sua
empresa a crescer, desenvolver e manter a
excelência operacional, além de otimizar o
desempenho financeiro. Com soluções base
adas no banco de dados SAP HANA, você
pode desfrutar de uma agilidade impressio
nante e de processos de negócios otimizados.
Objetivos
•• Conduzir os negócios na velocidade do
mercado e aumentar a responsividade
•• Simplificar as operações
•• Cumprir requisitos de relatórios financeiros
•• Obter insights significativos sobre opera
ções de negócio

Resumo

Solução
•• Software ERP robusto para gerenciar áreas
como finanças, vendas e serviços, compras
e execução de logística, desenvolvimento
e fabricação de produtos, gestão do capital
humano, e muito mais
•• Funcionalidade desenvolvida para atender a
desafios de negócio específicos aos setores
•• Tecnologia comprovada para escalabilidade
e crescimento com o uso da plataforma
SAP NetWeaver® e do banco de dados
SAP HANA
Benefícios
•• Mais agilidade nas operações de negócio
•• Mais eficiência e eficácia
•• Gestão financeira e geração de relatórios
aprimorados
•• Mais visibilidade das operações
•• Potencial dos negócios desvendado
Saiba mais
Acesse www.sap.com/businessallinone ou
entre em contato com seu parceiro da SAP.
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