Acesso a operações de compras
ágeis e eficazes
Você acredita que há uma distância enorme entre seu processo de compras atual e o que deveria ser?
A SAP pode ajudá-lo disponibilizando uma solução de rápida implantação que integra seu software
SAP® Business Suite local à rede em nuvem da Ariba.

A sua ponte para

Integração

Deixe que a SAP amplie sua solução local com a plataforma
líder em colaboração entre empresas na nuvem. Promova
a integração bidirecional de seus dados e processos de
negócios na gestão de materiais e catálogos de produtos.

Velocidade

10

Em apenas
semanas, com a nossa solução de rápida
implantação você integra as soluções locais e em nuvem da SAP
para entrar em operação com a primeira leva de fornecedores.

Valor

Maximize seus investimentos em softwares da SAP, aproveitando o potencial dos dados
existentes. Tenha mais colaboração e boa relação custo-benefício junto a fornecedores
e parceiros comerciais. Transforme as relações com os parceiros para aumentar
a eficiência, reduzir os custos e garantir a qualidade esperada pelos clientes.

Eficácia

Significativa redução nos custos operacionais: diga adeus aos
processos baseados em papel e reduza os custos de processos de
ambientação e gestão de parceiros. Agilize a colaboração e automatize
processos essenciais como o ciclo completo de suprimentos
e o processamento de pedidos ao pagamento.

A força da rede da Ariba

Explore a mais completa plataforma de transações comerciais do mundo
e transforme seu processo de compras para reduzir os custos, aumentar
a eficácia e melhorar substancialmente sua vantagem competitiva:
•
•

1 milhão de empresas conectadas* • Mais de 40 milhões de pedidos de compras*
US$ 450
65 milhões de faturas
processadas por ano*

Para saber mais sobre transformações
em sua rede de compras, acesse
www.sap.com/aribanetwork.
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• Volume anual de

bilhões em transações*

*Fonte: Benchmark de desempenho da SAP

