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Simplificar e integrar processos
centrais de produção e finanças
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Resumo
Viabilize os processos mais importantes da sua
solução de implementação rápida do SAP® ERP
para produção acionada pelo SAP HANA. A solução
ajuda você a identificar os fatores que moldam
o desempenho. Você pode integrar a produção
e as finanças, gerenciar o ciclo de vendas e otimizar os ciclos de produção e de logística. Crie uma
rede empresarial ampliada, gerencie fornecedores,
capital, e risco – e melhore as margens. A implementação rápida proporciona um retorno rápido
do investimento.
Objetivos
•• Integrar e facilitar o processo, atividades
de produção distintas e repetitivas
•• Identificar acionadores e atividades que afetam
o desempenho da produção
•• Gerenciar várias áreas geográficas, setores
de atividade, contabilidade e moedas

Solução
•• Administração de processos do suprimento
ao pagamento, de produção para estoque
e do pedido ao pagamento
•• Integração de processos de produção
e finanças
•• Gerenciamento de fornecedores, de capital
e de riscos
•• Automação do suprimento e otimização
da margem financeira
Benefícios
•• Gerenciar o ciclo de vendas completo, desde
o pedido até as atividades de pós-venda
•• Otimizar os ciclos de produção e de logística
para criação de requisições, faturamento
e processamento de pagamentos
•• Conectar setores de atividade, centros, departamentos e parceiros de negócios
•• Melhorar a eficiência e possibilitar o fechamento
financeiro com processos e relatórios automáticos
•• Maximizar o ROI com a implementação rápida
Saiba mais
Para saber mais, entre em contato com seu
representante da SAP ou acesse o site
www.sap.com/rapid-deployment.
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A solução de implementação rápida do SAP ERP
para produção acionada pelo SAP HANA facilita
o processo, as atividades de produção distintas
e repetitivas. Com esta solução, você pode melhorar a administração de processos empresariais
cruciais, inclusive processos do suprimento ao
pagamento, de produção para estoque e do pedido
ao pagamento. A solução permite a você identificar
os diversos acionadores e processos que afetam
o desempenho da produção e integrar os processos de produção e de finanças. Dessa forma, você
consegue gerenciar melhor os fornecedores,
o capital e os riscos e melhorar suas margens.
A solução ajuda você a gerenciar várias áreas
geográficas, moedas, unidades empresariais
e a contabilidade, a padronizar e simplificar processos e a obter uma visão unificada da empresa

e visibilidade dos dados em tempo real. Agora,
você pode gerenciar o ciclo de vendas completo,
desde as atividades de criação do pedido até as
atividades de pós-venda. Você pode otimizar os
ciclos de suprimento e de logística para criação
de requisições, faturamento e processamento
de pagamentos. Conecte setores de atividade,
centros, departamentos e parceiros de negócios –
e agilize os fechamentos financeiros com processos e relatórios automáticos.
Escolha a SAP ou parceiros confiáveis para
a prestação de serviços de implementação relativos à sua solução de implementação rápida, com
preço, escopo e prazo fixos, minimizando os riscos de implementação. As opções de hardware,
hosting e financiamento podem ser alinhados
com sua implementação local ou em nuvem.
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