SAP Business One

Principais motivos para utilizar o SAP® Business
One e respaldar operações de subsidiárias
Estabeleça uma estratégia de software multinível para
ampliar o valor de seu investimento em tecnologia

Empresas que expandem operações para entrar
em novos mercados e gerar receitas têm
necessidades singulares. O software que elas
precisam deve atender a necessidades corpo
rativas de padronização e controle, e possibili
tar autonomia e responsividade em entidades
empresariais, como subsidiárias, departamen
tos, fornecedores e parceiros. Quando você
utiliza o SAP® Business One, seus objetivos são
atendidos em todas as esferas. Você pode
integrar operações de maneira rápida e finan
ceiramente viável com as dos escritórios cor
porativos para obter consistência e visibilidade
e, ao mesmo tempo, manter a liberdade neces
sária para ser ágil e responsivo frente a novas
oportunidades de mercado.

Equilibrando necessidades corporativas
As organizações lutam para equilibrar as necessidades de
software de suas empresas estendidas. Por exemplo, a sede
precisa de um software que estabeleça uniformidade, eficiên
cia e conformidade no processo administrativo e, ao mesmo
tempo, atenda a suas necessidades de transparência e visibili
dade. Portanto, é importante contar com um software de pla
nejamento de recursos empresariais (ERP) que estabeleça
um modelo padrão para operações corporativas.
Além disso, as subsidiárias precisam ser ágeis no cumprimento
de seu objetivo estratégico, seja para crescimento da organiza
ção, penetração de mercado ou redução de custos por meio de
terceirização ou produção. Essas unidades de negócios ainda
precisam ser eficientes e estar sob controle, mas muita padro
nização pode atrapalhar a inovação. Elas precisam de flexibili
dade e se ajustar às estruturas corporativas gerais. É aí que
uma estratégia ERP de dois níveis pode ajudá-lo. Um modelo
ERP de dois níveis permite que você preserve investimentos
em ERP enquanto abastece as subsidiárias com um sistema
ágil de gestão de negócios.
O software de um nível, como o SAP ERP administra grandes
operações, enquanto o software de dois níveis, como o
SAP Business One administra operações menores. As duas
soluções estão integradas em uma operação coordenada,
vinculando processos, aplicações e dados.

Integrando a empresa estendida em uma operação única e coordenada

Reúna todas as suas empresas em apenas uma
Por que as empresas escolhem
o SAP Business One?
O SAP Business One permite que você
coordene operações, aumente a visibili
dade dos negócios e transforme proces
sos decisórios enquanto gerencia de
forma financeiramente viável seus inves
timentos em TI. O software já foi adotado
por dezenas de milhares de pequenas
empresas ao redor do mundo e é utilizado
por mais de 1.500 subsidiárias. Eis algu
mas das principais razões pelas quais as
empresas adotam o SAP Business One.
Habilidade para integrar e padronizar
operações e dados
O SAP Business One é uma solução global
que se integra totalmente com o software
ERP líder de mercado. Centralizando e
integrando os principais processos de
negócio em uma infraestrutura comum
de software, você pode eliminar processos
díspares e múltiplas planilhas e bases de
dados desconexas. O software oferece
total visibilidade e controle para ajudá-lo
a administrar toda a sua empresa de
maneira mais eficiente.

Rápido retorno
A execução do SAP Business One como
parte de uma estratégia de software
multinível o ajuda a gerenciar seus inves
timentos globais em TI com boa relação
custo-benefício. O software é precificado
para pequenas empresas e apresenta um
modelo de implementação on-demand
para empresas que desejam evitar o
investimento de capital e os recursos
necessários de uma implementação
de software on-premise.
Conectividade com a rede de negócios
Você pode conectar imediatamente o
SAP Business One com outros aplicativos
de sua rede de negócios. Uma infraestru
tura de integração robusta simplifica o
esforço de incorporação de sistemas de
software de terceiros que viabilizam pro
cessos específicos em suas operações,
como emissão de bilhetes online, ordens
de clientes ou registro de eventos. Vários
pacotes de integração pré-configurados
também estão disponíveis para conectar
o SAP Business One de forma rápida e
financeiramente viável com aplicativos
empresariais. O software o ajudará a
gerenciar transações entre empresas
sincronizando dados e os disponibili
zando em consolidações financeiras
simplificadas.

“O SAP Business One nos auxilia em várias atividades,
mas acredito que o maior benefício de todos é que ele
respalda todas as operações de maneira consistente,
integrada e unificada. Ele nos dá uma visão clara de
toda a empresa e para onde estamos indo.”
Giampaolo Stella, Controlador Financeiro, Skechers EUA Italia s.r.l.

Resultados de uma estratégia
de software multinível
Ao adotar aplicativos SAP de classe mundial,
você poderá atender às diferentes necessidades
de sua empresa estendida. Em operações cor
porativas, o aplicativo SAP® ERP oferece um
software que atende aos principais processos
de negócio das mais exigentes organizações
de médio e grande porte ao redor do mundo
em todas as indústrias e setores. Como parte
do software SAP Business Suite, ele oferece a
base para outros aplicativos SAP Business Suite
e serve de alicerce para eficiência em processos
de negócio superiores.
Em operações de subsidiárias, o aplicativo
SAP Business One oferece uma solução única
e financeiramente acessível que atende a suas
necessidades de software e se integra rapida
mente a outros aplicativos da empresa esten
dida. Ele abrange todos os principais processos
empresariais, como contabilidade, finanças,
gerenciamento de relações com o cliente, ven
das, serviços, armazenamento e operações.
O SAP Business One é fornecido em uma plata
forma flexível com cobertura mundial e com
suporte local de revendedores experientes. Está
disponível tanto em opções de implementação
on-premise quanto on-demand para que você
possa dar os primeiros passos rapidamente com
poucos usuários e uma implementação básica.

“Com SAP Business One precisamos de apenas um
colaborador interno de TI para dar suporte ao aplicativo
e à rede empresarial de 55 franquias – a um preço
muito baixo.”
Paul van der Mark, Gerente de Aplicação de TI, Checkpoint Systems, Europa

Melhores insights sobre negócios
O SAP Business One o ajuda a ter mais
visibilidade de sua posição financeira.
O software fornece acesso em tempo
real a dados corporativos críticos que
podem ser analisados com o software
SAP Crystal Reports® totalmente inte
grado. Você pode criar relatórios visual
mente atraentes que fornecerão insights
sobre todos os departamentos de sua
empresa. Gerentes podem rastrear com
precisão receitas, custos e fluxo de caixa
para avaliar o desempenho dos negócios
e tomar decisões imediatas. Essa agilidade
é crucial para manter a lucratividade.
Funcionalidade incorporada de gestão
do relacionamento com o cliente
Ao fornecer funcionalidade incorporada
de gestão do relacionamento com o
cliente, o SAP Business One o ajuda a
gerenciar contatos e estreitar relaciona
mentos com mais facilidade. Você obtém
uma visão abrangente de toda a sua base
de clientes para tomar decisões que
aprimoram serviços e vendas. Os dados
dos clientes são padronizados e disponi
bilizados a todos os colaboradores para
que as necessidades dos clientes sejam
compreendidas e atendidas.

Pegada global
Empresas com presença global devem
ter um papel ativo em exigências locais
específicas à região de operação.
O SAP Business One o ajuda a superar
as complexidades de um modelo de
empresa global oferecendo suporte a
idiomas locais, conformidade legal local
e lógica de negócios. O software está
disponível em 40 versões específicas ao
país e oferece uma plataforma flexível
para crescimento.
Tempo e esforço reduzidos para
expandir operações
Ao estabelecer processos e dados padro
nizados, o SAP Business One ajuda a
reduzir o tempo e o esforço necessários
para adicionar subsidiárias ou unidades
de negócios a sua infraestrutura de apli
cativos empresariais. O software pode
ser implementado em poucas semanas.
Ele apresenta uma interface gráfica ami
gável e funcionalidades clicar e apontar
para minimizar treinamentos.

Flexibilidade para se adaptar
às constantes mudanças
Com sua arquitetura flexível, você pode
customizar e estender o SAP Business
One para atender a mudanças exclusivas
e constantes. Você pode dar os primeiros
passos e adicionar funcionalidade usando
o kit de desenvolvimento de software
ou escolher entre mais de 550 soluções
complementares na medida em que sua
empresa crescer e surgir novos desafios.
Suporte global
O SAP Business One é vendido e tem
o respaldo de nossa ampla rede local
de parceiros autorizados em mais de
40 países. Esses parceiros de canal com
binam conhecimentos de empresas locais
e expertise em TI para ajudá-lo a adqui
rir, implementar e oferecer suporte ao
SAP Business One. A versão on-demand
oferece a mesma funcionalidade da ver
são on-premise, mas é hospedada por
um parceiro de canal SAP, cuja adesão
é feita por uma taxa de assinatura por
usuário.

“O SAP Business One é uma solução robusta que admi
nistra nossos negócios e estimula as melhores práticas,
com a flexibilidade necessária para atender às especifici
dades de uma empresa pan-africana como a nossa, com
9 subsidiárias e mais de 30 distribuidores pela África.
É um capacitador-chave para nosso crescimento futuro.”
Jason Hinrichsen, Diretor Financeiro, iWayAfrica Limited
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Posicione sua empresa para o sucesso
A integração de processos em toda a empresa possibilita uma
administração melhor, maior colaboração e processos decisó
rios mais inteligentes. A sede pode estabelecer a visibilidade e
o controle desejados para atender às necessidades globais da
empresa. Ao mesmo tempo, a menor pegada é ideal para uni
dades de negócio menores, graças ao fato de manter a flexibi
lidade e a independência de que precisam.
Uma operação coesa ajuda a estimular o entendimento de toda
a empresa e identificar o que está ou não funcionando para
aproveitar novas oportunidades de crescimento ou corrigir
problemas potenciais. Com uma visão comum de clientes e
dados, sua empresa pode reagir rapidamente frente às cons
tantes mudanças nas necessidades de mercado e de clientes –
assim como alcançar objetivos corporativos de maneira
eficiente.
Saiba mais
Entre em contato com seu parceiro de canal do aplicativo
SAP Business One ou visite-nos em www.sap.com/brazil/sme
/solutions/businessmanagement/businessone/index.epx.

“O SAP Business One nos permite padro
nizar processos administrativos, relató
rios e sistemas de TI em todo o mundo.
Podemos implementar o software em
uma subsidiária e colocá-lo em operação
rapidamente, e as pessoas confiam no
software e em seus dados.”
Christophe Ramon, Diretor de TI, Groupe Roullier

