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Gerencie o crescimento de sua empresa
com mais eficiência em poucas semanas

O SAP Business All-in-One
rapid-deployment solution
ajuda as empresas de
médio porte a implementar
rapidamente a solução
SAP Business All-in-One ofe
recendo o máximo da capaci
dade de previsão e menos
riscos. Trabalhando direta
mente com um parceiro da
SAP, você pode avaliar as
necessidades e selecionar
os processos de negócio ade
quados para sua organização.
Além disso, o sistema pode
entrar em operação em
apenas 12 semanas.*

Resumo
Com o SAP® Business All-in-One rapid-deployment solution, você controla de forma
centralizada suas finanças e operações em poucas semanas. Seu parceiro da SAP
pode implementar e executar o sistema por um preço fixo e no prazo previsto para
o projeto. O software comprovado e pré-configurado, com base nas melhores práticas
do mercado, oferece recursos de negócio essenciais ao setor de produção, distribuição
atacadista e serviços, além de otimizar a implementação e diminuir os riscos do projeto.
E o melhor de tudo é que, conforme a empresa cresce e as necessidades mudam,
você pode ampliar essa solução para que fique compatível com os novos processos
de negócio.
Desafios empresariais
•• Implementar com rapidez uma solução integrada para gerenciar a empresa
•• Prever e controlar com precisão os custos e o escopo do projeto
•• Adaptar e crescer para atender a novas necessidades e oportunidades
Principais recursos
•• Configurador on-line: identifique a funcionalidade e o custo total da solução ideal
para atender a suas necessidades
•• Escopo do projeto e preço da solução fixos: garanta um resultado previsível com
menos riscos
•• Capacitação e guias educacionais: agilize a aceitação do colaborador
•• Expertise dos parceiros da SAP: obtenha experiência e insights valiosos
Benefícios empresariais
•• Determinação precisa do orçamento e do escopo por meio de ferramentas
automatizadas
•• Rápido retorno do investimento com escopo definido para o projeto e funcionalidade pré-configurada
•• Investimento seguro com base no comprovado aplicativo SAP ERP
•• Rápida implementação de funcionalidade direcionada com base nas melhores
práticas para o setor de produção, distribuição atacadista e serviços
•• Solução adaptável e extensível com suporte a vários países, idiomas e moedas
Para obter mais informações
Contate seu representante SAP ou acesse www.sap.com/brazil/solutions/sme
/erp-business-all-in-one.epx.

www.sap.com/brazil/contactsap
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Pré-configurado para retorno
de investimento mais rápido

Máxima capacidade de previsão,
menos riscos

Com base em décadas de experiência
com empresas em crescimento, a SAP
pré-configurou as funcionalidades mais
usadas nas gestões corporativas e as
compilou no SAP® Business All-in-One
rapid-deployment solution. As empresas
de médio porte do setor de produção,
distribuição atacadista ou serviços
podem aproveitar os benefícios dessa
solução integrada, que foi desenvolvida
para ajudar a gerenciar e controlar os
principais aspectos de negócio, incluindo
finanças, recursos humanos, compras,
cadeia de suprimentos, produção e
desenvolvimento de produtos.
Essa solução de rápida implementação
foi desenvolvida para proporcionar a
você retorno de investimento mais rápido.
Ela traz conteúdo pré-configurado que
oferece suporte a processos de negócio
para os setores financeiro e operacional
a fim de garantir rápida implementação
e curva de aprendizado menor. Além das
funcionalidades úteis para empresas de
médio porte, a solução conta também
com documentação completa e deta
lhada que ajuda na implementação e na
manutenção. A capacitação dos colabo
radores e os guias de treinamento acele
raram a alavancagem e simplificam a
adoção em toda a empresa. A imple
mentação completa pode levar apenas
12 semanas.*

Quais os custos da implantação do SAP
Business All-in-One rapid-deployment
solution? A resposta é imediata no nosso
configurador de soluções on-line. Essa
ferramenta permite estimar o custo total
da solução, incluindo o software da SAP
e os serviços de implementação execu
tados por parceiros da SAP. Você pode
avaliar diferentes opções (inclusive a
funcionalidade do software), modificar
o tamanho da implantação e ajustar os
parâmetros até que os custos previstos
fiquem dentro do seu orçamento. Depois,
basta consultar o parceiro da SAP. Ele
pode fazer uma demonstração persona
lizada e discutir sua situação específica.
Depois que você e seu parceiro finali
zarem a configuração, o escopo do pro
jeto, os serviços de implementação e os
preços serão fixos. O parceiro o instruirá
nos processos de compra e implementa
ção, gerando um resultado previsível que
minimiza custos e riscos. Quando sua
nova solução SAP Business All-in-One
estiver em funcionamento, o parceiro
da SAP continuará sendo seu principal
contato para fornecimento de serviços
e suporte.

Liberdade para crescer
O fato de o SAP Business All-in-One rapiddeployment solution ser implementado
com funcionalidades pré-configuradas
não significa que seus negócios não
possam evoluir. Você tem acesso a um
aplicativo que possibilita planejar os
recursos comerciais e que está pronto
para uso. Você pode adaptar e ampliar
a solução para oferecer suporte a novos
processos específicos do setor, países,
idiomas e moedas conforme as oportu
nidades surgirem. Além disso, a solução
pode ser ampliada com outras soluções
de rápida implementação para introduzir
funcionalidades para sua linha de negó
cios ou requisitos do setor.
O SAP Business All-in-One rapiddeployment é de fato uma base sólida
para crescimento ilimitado.

NOTA DE RODAPÉ
* Os preços, os custos e os resultados reais
da implementação podem variar de acordo
com as necessidades e os requisitos específicos
dos clientes.

