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Soluções SAP Rapid Deployment
Solução de implementação rápida do SAP ERP para
finanças e controlling acionada pelo SAP HANA
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Resumo
Adote uma abordagem abrangente da contabili
dade financeira e gerencial com a solução de
implementação rápida do SAP® ERP para finan
ças e controlling acionada pelo SAP HANA®.
A solução integrada fornece a funcionalidade
de planejamento de recursos empresariais de
que você precisa para reduzir o risco e planejar
o futuro, com suporte completo desde a contabi
lidade geral à contabilidade de custos indiretos.
Além disso, você obtém retorno rápido do inves
timento, com uma solução flexível e escalável,
concebida para atender às necessidades em
constante mudança da sua empresa.
Objetivos
•• Melhorar a integração dos processos
financeiros
•• Obter insights financeiros por meio de
uma visão unificada da empresa
•• Promover a eficiência operacional
•• Possibilitar a conformidade regulatória
e corporativa

Solução
•• Registro de transações financeiras e contabili
dade completa e exata
•• Rastreamento de custos não operacionais
planejados e reais por meio de centros de custo
•• Registro do lançamento de entradas e saídas
na contabilidade geral
•• Cálculo automático de valores de depreciação
e de juros e visibilidade do imobilizado
Benefícios
•• Acelerar fechamentos financeiros
•• Obter insights sobre os processos empresariais
financeiros e aumentar a exatidão dos relatórios
•• Melhorar a administração de caixa e otimizar
o capital de giro, a liquidez, os fundos líquidos
e os retornos
•• Reduzir as taxas bancárias e equilibrar as contas
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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Como você pode integrar atividades financeiras
e melhorar a transparência de processos cada
vez mais complexos, para fornecer insights de
negócios, promover a eficiência e viabilizar a con
formidade? Com a solução de implementação
rápida do SAP ERP para finanças e controlling
acionada pelo SAP HANA, você pode obter resul
tados de forma rápida e econômica. A solução
disponibiliza uma funcionalidade poderosa de
planejamento de recursos empresariais que per
mite a você gerenciar várias áreas geográficas,
setores de atividade, subsidiárias, contabilidade
e moedas; reduza os custos e os riscos e expanda
seus negócios, mantendo ao mesmo tempo
a rentabilidade e a satisfação dos clientes.
A solução abrangente suporta uma ampla gama de
atividades e possui a flexibilidade e a escalabilidade
necessárias para atender às suas necessidades

empresariais e orçamentárias – agora e no futuro.
A funcionalidade de contabilidade financeira cum
pre a estrutura nacional de relatórios financeiros
nos países abrangidos e disponibiliza o escopo
total da contabilidade geral, da contabilidade de
fornecedores, de clientes e do imobilizado. A fun
cionalidade de contabilidade gerencial disponibi
liza, por meio dos instrumentos de contabilidade
de custos indiretos e de cálculo de custo padrão,
informações cruciais para a gestão empresa
rial e a tomada de decisões operacionais
e estratégicas.
Escolha a SAP ou parceiros confiáveis para a pres
tação de serviços de implementação relativos
à sua solução de implementação rápida, minimi
zando os riscos de implementação, com opções
de hardware, hosting e financiamento alinhados
com sua implementação local ou em nuvem.
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