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Objetivos

Solução

Eficiência na manutenção de dados
mestres referentes a clientes,
fornecedores, materiais e preços

Benefícios

Resumo

Objetivos

Solução

Benefícios

Resumo

Entregar a manutenção de dados
mestres às pessoas certas
Entregar a manutenção de dados mestres
às pessoas certas

A gestão de dados de material, determinação de preço e parceiro não admite
erros que afetem pedidos, entregas, pagamentos, rentabilidade e satisfação
dos clientes. A manutenção de dados deve estar no topo das prioridades
das empresas. Mas, com o crescimento dos portfólios de clientes e produtos,
e maior velocidade dos negócios, acompanhar o ritmo das exigências
de manutenção de dados pode ser um grande desafio.
Em geral, a manutenção de dados é entregue
a especialistas de TI, em vez de ser responsabilidade de quem entende de produtos, estruturas
de determinação de preço e relacionamentos
com parceiros. Para compensar processos manuais complexos e demorados, muitas vezes
a área de TI precisa fazer atualizações e alterações em massa usando poucos critérios para
garantir a qualidade.

verificações de validade e os procedimentos
necessários para manter a integridade dos dados
mestres, gerando erros na inserção de dados.
Mas o que você me diria, se os usuários de negócio pudessem estabelecer hierarquias ou
acrescentar elementos de dados sem precisar de
conhecimento técnico específico? Que tal se eles
pudessem encontrar com facilidade os dados necessários e esses fossem simples de ser agregados? E se eles fossem responsáveis pela manutenção de dados e os entendessem perfeitamente?
Esse é o conceito que fundamenta o aplicativo
SAP® Data Maintenance for ERP by Vistex.

Enquanto isso, dados essenciais acabam espalhados em vários sistemas e transações. E o que
dizer em relação a validações e controles? Muitas organizações não conseguem executar as
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Tomar decisões assertivas
rapidamente
Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de preço:
obtenha visibilidade e controle
Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores

O SAP Data Maintenance fornece amplo conjunto de ferramentas de workbench que permite
aos usuários de negócio fazer a manutenção
dos dados mestres de produto, determinação
de preço, clientes e fornecedores no aplicativo
SAP ERP, abrangendo inclusive os registros
de informações de fornecedores e clientes.
Por meio de uma interface que apoia os usuários intuitivamente e recursos que minimizam
a complexidade, os usuários de negócio podem
executar atualizações em massa de dados mestres, sem precisar recorrer aos especialistas de TI.

O SAP Data Maintenance aumenta sensivelmente o valor dos dados mestres e a eficiência
no gerenciamento. Por exemplo, depois de reunir dados de planilhas ou arquivos simples,
o software faz validações de edição definidas
pelo usuário que asseguram integridade e precisão. O software trabalha com workflow,
suportado pela plataforma de tecnologia SAP
NetWeaver®, para direcionar internamente as
alterações de dados mestres propostas para
análise e aprovação, antes de serem inseridas
no SAP ERP.

Mais flexibilidade: impulsione o crescimento das
vendas com a gestão de negociações

Continua na próxima página

Quando usuários de negócio valorizam a propriedade
de seus dados, isso se traduz em maior visibilidade
e qualidade dos dados, e possibilita decisões assertivas.
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Objetivos

Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de preço:
obtenha visibilidade e controle
Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Mais flexibilidade: impulsione o crescimento das
vendas com a gestão de negociações

Solução

Benefícios

Com ênfase em flexibilidade, a solução SAP
Data Maintenance suporta vários atributos de
Dados Mestres, como valores futuros baseados
em tempo, mecanismos de identificação múltipla
que facilitam o gerenciamento de informações
quando, em relacionamentos complexos, há combinação de dados de produto, determinação de
preço e parceiro. Os usuários podem definir hierarquias e relacionamentos em vários formatos,
gerenciar responsabilidades de manutenção de
Dados Mestres para tipos de condições relacionadas, como preço de compra de fornecedores
e preço de venda para clientes.

Resumo

O mais importante é que o SAP Data Maintenance
possibilita insights aos usuários de negócio referentes aos dados Mestres de materiais, determinação de preço, cliente e fornecedor no SAP
ERP. Essa visibilidade é ampliada por ferramentas de perfis de Dados Mestres que geram relatórios estatísticos abrangentes e permitem
a atualização dos usuários de negócio em relação ao status de relacionamentos com clientes
e fornecedores. O SAP Data Maintenance também facilita a manutenção de dados mestres
em todos os níveis organizacionais, como departamentos de vendas, canais de distribuição, divisões, centros e locais de armazenamento. Isso
aumenta a produtividade e a precisão, eliminando processos repetitivos e tediosos relativos
à redundância de transações de manutenção
de dados mestres para várias entidades
organizacionais.
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Objetivos
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Benefícios
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Melhores dados de produto: acompanhe
o ritmo do ciclo de inovação
Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de preço:
obtenha visibilidade e controle
Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Mais flexibilidade: impulsione o crescimento das
vendas com a gestão de negociações

O SAP Data Maintenance executa verificações,
revisões e aprovações adequadas, antes da
transmissão de dados para o mestre de materiais ou de artigos. Você pode manter atributos
ilimitados de produtos compatibilizando requisitos de dados de parceiros ou de organizações
comerciais. Você tem inclusive flexibilidade para
organizar produtos de acordo com hierarquias,
que permitam aos usuários de negócio encontrar e combinar o produto, a transação e o tempo
certos. E, por um único ponto de acesso, os usuários atualizam todos os dados relacionados
a produtos no SAP ERP, entre eles o mestre de
materiais ou de artigos, os registros de informações e de condições de determinação de preço.

As demandas dos clientes estão se tornando
mais fragmentadas, reduzindo assim o tempo
do ciclo de inovação de produtos. Para acompanhar o ritmo, você deve encontrar maneiras de
criar dados para novos produtos com rapidez
e adaptar dados existentes de acordo com a movimentação dos produtos nos respectivos ciclos
de vida. Além do mais, setores e organizações
comerciais atribuem seus próprios atributos de
identidade e padrões a diversos produtos. Para
trabalhar com essas organizações, os dados de
produto no SAP ERP devem ser validados, registrados e sincronizados com os padrões e depois
transmitidos por meio de intercâmbio baseado
na Web. Nesse cenário, precisão e flexibilidade
são essenciais para a manutenção dos dados
mestres.
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Dados confiáveis para determinação de
preço: obtenha visibilidade e controle
Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de
preço: obtenha visibilidade e controle
Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Mais flexibilidade: impulsione o crescimento das
vendas com a gestão de negociações

À medida que as vendas aumentam em resposta
à demanda dos clientes, é importante ter visibilidade de cenários complexos para determinação
de preço existentes para clientes, fabricantes
e parceiros de canal. O SAP Data Maintenance
ajuda sua organização a gerenciar de modo fácil
e eficiente os complexos desafios de determinação de preço. Com uma interface consistente
que oferece mais visibilidade, você possui uma
visão ampla da determinação de preço, de custos e margens de produtos adquiridos, produzidos e vendidos. Recursos analíticos permitem
que os usuários ajustem os preços em tempo
real e executem atualizações de determinação
de preço em massa, economizando horas
de processamento.

Uma série de ferramentas analíticas permite
que você tenha mais visibilidade dos dados
de determinação de preço. Essas ferramentas
viabilizam simulações de preços, análises em
cascata e modelagem para aplicar políticas
e estratégias de determinação de preço a algumas situações, de modo inteligente e eficaz.
Além disso, você pode identificar esquemas
de sobreposição de determinação de preço
e ajustar elementos de preço de acordo
com esses esquemas. Isso ajuda a garantir
melhores preços para seus clientes.

Por que investir recursos para atualizar Dados
Mestres de determinação de preço manualmente,
expondo-se à imprecisão e inconsistência, quando
você pode confiar no SAP Data Maintenance?
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Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de preço:
obtenha visibilidade e controle

O SAP Data Maintenance fornece uma imagem
completa e unificada de todos os clientes e parceiros no SAP ERP. Ao dar suporte a uma infinidade de atributos definidos pelo usuário,
o aplicativo permite que usuários de negócio
organizem e exibam clientes e parceiros de
acordo com as necessidades de sua organização e não conforme os requisitos de dados.

Clientes vão e voltam, e relacionamentos com
parceiros evoluem com aquisições e alienações,
sem falar nas constantes alterações de dados
cadastrais dos clientes e parceiros. Um gerenciamento eficaz dos dados dinâmicos é fundamental para manter relacionamentos sólidos.

Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Mais flexibilidade: impulsione o crescimento das
vendas com a gestão de negociações

Continua na próxima página

Visibilidade e clareza são inestimáveis quando usuários
de negócio podem exibir informações confiáveis que
atendem a suas necessidades.
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Objetivos

Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de preço:
obtenha visibilidade e controle
Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Mais flexibilidade: impulsione o crescimento das
vendas com a gestão de negociações

Solução

Benefícios

Por exemplo, o software permite a manutenção
de Dados Mestres de produtos específicos de
clientes ou fornecedores, como dados de referência cruzada de números e determinação de
preço especial, nos registros de informação de
fornecedores ou clientes. Você pode pesquisar
esses registros no SAP ERP e processar vários
clientes e parceiros na interface em estilo dashboard, para representar relacionamentos como
subsidiárias, joint ventures, aquisições e segregação parcial de sociedade. Além disso, você
pode registrar funções de parceiros relacionados, como recebedor da mercadoria, colaboradores de vendas e comprador, tendo assim
mais flexibilidade e visibilidade do que seria
possível simplesmente com o registro mestre.

Resumo

Para manter registros atualizados, o aplicativo
também permite que usuários solicitem atualizações de dados de parceiro no SAP ERP com
a transação de solicitação de atualização. Você
pode atribuir datas efetivas futuras para designar alterações e essas serão instantaneamente
atualizadas na data efetiva no respectivo dado
mestre de cliente e fornecedor. Para dispor de
dados mais limpos, você pode comparar atributos de parceiros, identificar redundâncias
e apontar inconsistências ou imprecisões nos
dados de parceiros.

Não importa o nível de complexidade das organizações
de parceiros e clientes, o software pode ajudá-lo a visualizar
as diversas entidades que essas organizações abrangem.
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Mais flexibilidade: impulsione
o crescimento das vendas com
a gestão de negociações
Tomar decisões assertivas rapidamente
Melhores dados de produto: acompanhe o ritmo
do ciclo de inovação
Dados confiáveis para determinação de preço:
obtenha visibilidade e controle
Melhores dados de parceiros: administre
o relacionamento com clientes
e fornecedores
Mais flexibilidade: impulsione o crescimento
das vendas com a gestão de negociações

Os usuários podem criar regras complexas de
determinação de preço para processamento
de pedidos. Esse recurso possibilita alguns
tipos de negociação, como:
•• Comprar determinado número do produto X,
obter o produto X (ou Y) com desconto (ou
gratuitamente); por exemplo, compre um,
leve outro pela metade do preço; compre
dois, leve o terceiro gratuitamente; compre
um, ganhe 25% de desconto no produto que
o acompanha
•• Comprar um determinado número de produtos
ou gastar um certo valor, e ganhar um desconto
no total do pedido

O SAP Data Maintenance dispõe de recurso de
gestão de negociações que possibilita a administração de acordos de preço de duração limitada que envolvam a necessidade de o cliente
comprar vários produtos para obter um preço
diferenciado. As quantidades de categorias,
marcas ou produtos específicos que devem ser
comprados para permitir a qualificação e os
materiais oferecidos com preço especial são
monitorados e avaliados no pedido do cliente.
Todas as negociações pertinentes são apresentadas na entrada do pedido. As negociações
podem ser oferecidas de maneira geral ou de
acordo com cada cliente.
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Solução

Resumo

Benefícios reais para os negócios:
dados confiáveis
Benefícios reais para os negócios: dados
confiáveis

•• Reforçar a conformidade por meio de dados
consistentes e atualizados, e sólido histórico
de auditoria que ajuda a simplificar a geração
de relatórios
•• Integrar visibilidade e gestão de contratos
de negociações para promoções com qualificações variáveis e de regras complexas de
determinação de preço
•• Administrar a determinação de preço
do governo com funcionalidade específica
para definir, modelar, implementar e impor
políticas de preço e geração de relatórios de
acordo com as regulamentações municipais,
estaduais e federais

Ao delegar aos usuários de negócio a responsabilidade pela manutenção dos dados mestres
do SAP ERP, o SAP Data Maintenance proporciona vários benefícios tangíveis. Você pode:
•• Aumentar a produtividade, usando ferramentas automatizadas de atualização em
massa e interface intuitiva que simplifica
a manutenção de dados mestres de produtos,
determinação de preço, cliente e fornecedor
no SAP ERP
•• Reduzir riscos de negócio, aumentando a precisão e a confiabilidade dos dados mestres
que dão suporte a transações essenciais
de negócios
•• Melhorar o desempenho empresarial com
insights eficazes de negócios, obtidos a partir
de uma visão única dos dados mestres interrelacionados de produtos, preços e parceiros
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Objetivos

Solução

Benefícios

Resumo
O aplicativo SAP® Data Maintenance for ERP
by Vistex possibilita aos usuários de negócio
a manutenção de dados essenciais de produto,
determinação de preço e parceiros no SAP ERP,
sem que seja necessário recorrer a especialistas
técnicos. Com interface intuitiva e recursos que
minimizam a complexidade, os usuários de negócio podem visualizar dados interrelacionados
e validar alterações individuais ou em massa.
Isso aumenta a eficiência na gestão e o valor
dos dados mestres do SAP ERP.

Solução
•• Ferramentas automatizadas para atualizar
dados do SAP ERP por meio de processamento único em tempo real ou em lote
•• Ponto de acesso único para todos os usuários
que acessem os mesmos dados devido
à interface baseada em funcionalidades
•• Gestão de vários atributos para compatibilizar
padrões de parceiros e do setor
Benefícios
•• Aumento da produtividade graças a ferramentas automatizadas de atualização em
massa e interface intuitiva que simplifica
a manutenção de dados no SAP ERP
•• Aprimoramento do desempenho por meio
de visão única de todos os dados mestres
•• Suporte à conformidade e redução de custos
devido ao sólido histórico de auditoria que
simplifica a geração de relatórios

Objetivos
•• Corresponder às responsabilidades da manutenção de dados mestres
•• Capacitar usuários de negócio para manterem
dados mestres sem depender de suporte
técnico
•• Reduzir custos de conformidade usando
verificações de validade e aprovações
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Resumo

Para obter mais informações
Entre em contato com um representante da
SAP ou acesse www.sap.com/usa/solutions
/solutionextensions/index.epx.
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