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O poder de escolha das pequenas
empresas ficou ainda melhor

Quando se tem uma pequena empresa, os negócios se tornam pessoais.
Você precisa pensar em todas as implicações de cada decisão e saber
quando seguir seus instintos. De qualquer forma, seu software corporativo
deve fornecer informações confiáveis que o ajudem a colocar essas decisões
em prática de forma eficiente e econômica.
Também significa que você pode aproveitar a
análise em tempo real e o desempenho extre
mamente veloz do aplicativo. Você pode ace
lerar os ciclos de planejamento, os processos
de vendas e produção e as transações finan
ceiras, além de aproveitar funcionalidades
corporativas inovadoras para aumentar a agi
lidade e eficiência de sua pequena empresa.
Com a simplificação de sua infraestrutura
de geração de relatórios, é possível diminuir
custos de propriedade de tecnologia.

É por isso que clientes de todo o mundo con
fiam no aplicativo SAP® Business One para
administrar suas pequenas empresas. Hoje,
essa opção ficou ainda melhor com o SAP
Business One, a versão para a plataforma
SAP HANA®. Com essa versão, o aplicativo
e todos os dados do SAP Business One são
baseados na plataforma SAP HANA. Além de
ajudar a diminuir o tempo de processamento,
isso lhe permite manter uma infraestrutura
de TI enxuta.
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Desempenho de uma grande
corporação, com preço diferenciado
para pequenas empresas
Você pode aprimorar tudo, desde a previsão
do pipeline ideal até o encerramento preciso
do ano, além de ajudar todos os colabora
dores a serem mais eficientes. Com o SAP
Business One, versão para SAP HANA, você
pode contar com uma solução acessível
financeiramente, desenvolvida para oferecer
ainda mais valor na medida em que seus
negócios evoluírem. Isso é possível graças
ao fato de a plataforma SAP HANA ter sido
desenvolvida para garantir escalabilidade,
facilidade no gerenciamento de grandes
volumes de dados e melhor desempenho
na medida em que mais usuários acessam
simultaneamente o software. Quando você
amplia seu quadro de colaboradores e mais
usuários acessam o aplicativo, você não
precisa se preocupar com a capacidade do
SAP Business One.

O SAP Business One ajuda milhares de
pequenas empresas a crescer rapidamente
e obter lucro. O aplicativo está disponível em
120 países e 27 idiomas e combina diversas
funcionalidades em uma única solução finan
ceiramente viável que executa todos os seus
principais processos corporativos, inclusive:
•• Contabilidade e finanças
•• Vendas, serviços e relacionamento com
o cliente
•• Armazenamento em depósitos, inventário
e distribuição
•• Compras e operações
•• Recursos humanos
•• Relatórios
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Funções de análise incorporadas
oferecem suporte aos usuários
em cada etapa do caminho
O aplicativo também conta com uma nova
funcionalidade de análise integrada que for
nece informações fundamentais e pontuais
a todos os colaboradores, quando e onde
necessário. Os dashboards altamente visuais
e contextuais integrados nas familiares telas
do SAP Business One são muito úteis. Por
exemplo, quando o nome de um cliente é
inserido na tela do pedido de vendas, um pai
nel indicando os produtos mais comprados
pelo cliente em questão é exibido na lateral
da tela. Isso permite que seus representantes
façam recomendações pontuais no ponto de
vendas. Suas transações comerciais podem
ser realizadas com mais rapidez do que
nunca, fornecendo aos clientes o serviço
personalizado que eles merecem.

O SAP Business One, versão para SAP HANA,
revoluciona todos os seus relatórios corpora
tivos importantes. Ele pesquisa rapidamente
os dados do aplicativo SAP Business One
para fornecer as respostas de que você pre
cisa. A execução e compilação dos relatórios,
que antes levavam dias ou horas, hoje levam
apenas alguns minutos ou, até mesmo, segun
dos. Mesmo que sua pequena empresa acu
mule grandes volumes de dados, ainda é
possível executar em tempo real análises alta
mente complexas que exijam muitos dados.

Use a análise integrada em suas transações diárias
para obter informações atualizadas sobre os hábitos
de compra dos clientes, a solvência e muito mais.
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Processos empresariais mais
inteligentes para aumentar
a agilidade comercial
O SAP Business One, versão para SAP HANA,
também oferece um aplicativo aprimorado de
previsão de fluxo de caixa que melhora consi
deravelmente a visibilidade de seu balanço.
Isso é essencial para pequenas empresas,
cuja previsão pode representar a diferença
entre manter a saúde financeira da empresa
e encerrar as atividades. Esse aplicativo
avançado leva a previsão a outro patamar
de desempenho com o acompanhamento de
pedidos de venda, ordens de compra, paga
mentos de entrada, postagens recorrentes
e outras transações relacionadas ao caixa.

O SAP Business One, versão para SAP HANA,
conta com funcionalidades novas e poderosas
que podem acelerar os processos empresa
riais e alavancar seus resultados. Ele oferece
um aplicativo ATP (available-to-promise, dis
ponível para vendas) avançado que fornece
visibilidade em tempo real do inventário
atual, dos pedidos feitos, do estoque para
reabastecimento e do estoque comprome
tido. Você pode reservar rapidamente parte
do estoque atual para datas de entrega futu
ras e reprogramar pedidos existentes para
garantir que os pedidos de seus principais
clientes sejam entregues no prazo e ainda
pode otimizar o transporte dos produtos.

O gerenciamento de inventários em tempo real
e a visibilidade do fluxo de caixa são só o começo;
novos aplicativos serão lançados.
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Insights em tempo real e desem
penho a um preço acessível
Insights em tempo real e desem
penho a um preço acessível

O SAP Business One, versão para SAP HANA,
também tem um preço atrativo para peque
nas empresas. Além disso, ele ajuda a dimi
nuir o custo de propriedade, permitindo que
seu departamento de TI seja mais eficiente
com a eliminação de tarefas demoradas de
preparação, pré-agregação e ajuste de dados
necessários às ferramentas tradicionais de
geração de relatórios e análise. E, o melhor
de tudo, o aplicativo cresce com sua empresa,
gerando ainda mais valor de seu investimento
inicial.

O SAP Business One, versão para SAP HANA,
pode ajudá-lo a transformar sua empresa
em uma corporação em tempo real. Você
pode aproveitar as análises em tempo real de
todas as suas informações comerciais para
obter as respostas de que precisa. Da análise
de categorias de produtos ao planejamento
de recursos para fabricação em lote, as tran
sações comerciais são disponibilizadas para
análise assim que realizadas, e você pode
fornecer dados relevantes nas telas do
SAP Business One que usam a análise difusa.

Dê mais autonomia aos colaboradores para
que possam trabalhar com mais rapidez e
inteligência – tudo isso com uma única solução
financeiramente acessível que pode diminuir
custos de propriedade.
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Você precisa do desempenho de uma
grande corporação com preço para pequena
empresa? O aplicativo SAP® Business One,
versão para a plataforma SAP HANA®, pode
ajudá-lo a aumentar as margens e o cresci
mento de sua empresa. Com esse aplicativo
inovador, é possível analisar imediatamente
crescentes volumes de dados e obter os
benefícios do rápido desempenho sem com
prometer sua infraestrutura de TI. Com os
novos aplicativos integrados de análise e alto
desempenho, é possível trabalhar com mais
eficiência.

Solução
•• Análise em tempo real que detalha
em segundos todos os seus dados do
SAP Business One
•• Novas funcionalidades para dashboards
de alto desempenho e geração de relató
rios, além de inventário, gerenciamento de
pedidos e visibilidade do fluxo de caixa em
tempo real
•• Uma só plataforma de software que simpli
fica a administração da TI
Benefícios
•• Mais responsividade do planejamento,
das vendas, da produção e dos processos
financeiros
•• Insights mais rápidos sobre os negócios
para aprimorar processos decisórios
•• Ganhos de desempenho incomparáveis
conforme mais usuários acessam simulta
neamente o software
•• Custos de propriedade de TI reduzidos
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•• Usar o poder do SAP HANA para aprimorar
o desempenho e a agilidade e, ao mesmo
tempo, diminuir os custos de TI
•• Analisar os crescentes volumes de dados
imediatamente para simplificar os proces
sos empresariais e aprimorar a tomada de
decisões
•• Administrar seus negócios em uma única
solução acessível que pode crescer com
sua empresa
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Saiba mais
Para saber mais, entre em contato com
seu representante da SAP ou acesse o site
www.sap.com/sme/hana.
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