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Gestão empresarial simplificada

Benefícios

Resumo

SAP Business One projetado especialmente para
empresas em crescimento
Seja qual for sua empresa, temos a solução

Acessível

Soluções industriais

Apenas uma solução

27 idiomas,

Baixo custo total de propriedade

específicas para suas necessidades

para todas as necessidades
dos seus departamentos

43 versões localizadas,
suporte em várias moedas

fácil rápida

700 parceiros locais

Implementação
e
,
com funcionamento em dias ou semanas

localizados em 150 países

Potência suficiente para

Mais de 50.000 clientes

ajudar sua empresa a crescer

usam o SAP Business One no mundo todo
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SAP Business One projetado especialmente para
empresas em crescimento
Temos tudo o que sua empresa precisa

Gestão
financeira

Gestão de vendas
e clientes

Controle de aquisições
e estoque

Planejamento
de produção

Inteligência
comercial

Análises
e relatórios
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Administre sua empresa
com sucesso e faça-a
crescer
O aplicativo SAP® Business One oferece uma forma acessível
para gerenciar toda a sua empresa - desde contabilidade,
finanças, compras, estoque, vendas, relacionamento com
clientes, gerenciamento de projetos até operações e recursos
humanos. O SAP Business One ajuda a agilizar processos
inovadores, a obter um maior autoconhecimento de sua
empresa, para que você possa agir rápido e tomar decisões
baseadas em informações em tempo real, para ajudá-lo a
impulsionar o crescimento lucrativo.
Uma visão única de sua empresa para ajudá-lo a
permanecer no controle
Sabemos que empresas como a sua têm grandes sonhos e
grandes metas, e à medida que sua empresa cresce, pode
ser difícil obter uma visão única do que está acontecendo
em um determinado momento, quando a informação reside
em diferentes aplicativos ou locais. O SAP Business One é
projetado para crescer com as pequenas e médias empresas,
é flexível, modular, avançado e tem uma interface de fácil
uso. É simples de usar..
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SAP Business One
Uma solução completa e personalizável
O SAP Business One é uma solução única e integrada que
permite uma visibilidade clara de toda a sua empresa e o
controle completo de todos os aspectos de suas operações.
Ele capta todas as informações importantes da empresa para
acesso e uso imediato em toda a empresa. Ao contrário dos
pacotes de contabilidade e planilhas, ele oferece o que você
precisa para gerenciar as principais áreas de sua empresa.
Como toda empresa é diferente, o SAP Business One é
projetado para ter flexibilidade. Implantado no local ou na
nuvem, você pode acessar o SAP Business One a qualquer
hora, em qualquer lugar e por meio de qualquer dispositivo
móvel. E como o SAP Business One funciona tanto nas
plataformas do SAP HANA® e dos servidores SQL Microsoft,
você pode escolher o que melhor se adaptar à sua empresa.
Além do mais, seus funcionários podem começar a usálo desde o primeiro dia. À medida que sua empresa vai
crescendo, você pode personalizar e estender o SAP Business
One para atender às suas necessidades que vão surgindo.
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Você quer ampliar seus negócios no exterior? O SAP Business
One suporta 27 idiomas e 42 versões específicas de cada país,
funcionando com apoio local da nossa extensa rede de mais
de 700 parceiros SAP Business One.

Controle total de
suas finanças

Gestão
financeira

O SAP Business One oferece um conjunto completo
de ferramentas para ajudar a gerenciar e a agilizar sua
operação financeira. Ele automatiza tarefas cotidianas de
contabilidade, como a manutenção de lançamentos diários,
apoiando cálculos de impostos e permitindo transações em
várias moedas.

• Contabilidade - lide automaticamente com todos os
principais processos de contabilidade, como lançamentos diários, contas a receber e contas a pagar.
• Controle - gerencie o fluxo de caixa com precisão,
monitora ativos fixos, controla orçamentos e monitora
custos de projetos.

Você pode realizar todas as suas atividades bancárias,
inclusive processamento de extratos bancários e
pagamentos bancários, como conciliação de contas.
Você também pode gerenciar o fluxo de caixa, controlar
orçamentos e comparar valores reais em comparação com
planos para ver a posição de sua empresa em um piscar de
olhos.

• Gestão simplificada - de ativos fixos, a função virtual
de ativos fixos libera você do repetitivo lançamento
manual.

Ao integrar sua operação financeira em tempo real com
outros processos empresariais, como compras e vendas,
você pode acelerar as operações e melhorar a visibilidade do
fluxo de caixa.

• Relatórios e análises financeiras - crie relatórios
padrão ou personalizados a partir de dados em tempo
real para revisões de planejamento comercial e de
auditoria.
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• Bancos e conciliação - processe rapidamente conciliações bancárias, extratos bancários e pagamentos
por meio de vários métodos, inclusive cheques, dinheiro e transferências bancárias.

Crie uma base
de clientes fiéis

Gestão de
vendas e clientes

A aquisição de novos clientes é importante para o sucesso,
mas maximizar relacionamentos com os clientes é igualmente
crucial. O SAP Business One fornece as ferramentas para
ajudá-lo a gerir de forma eficiente todo o processo de vendas
e o ciclo de vida do cliente - desde o contato inicial até a venda
final, atendimento pós-venda e suporte.
Sua funcionalidade integrada oferece uma visão completa
dos clientes atuais e potenciais para que você possa
melhor compreender e atender às suas necessidades.
Como resultado, você pode transformar clientes potenciais
em clientes reais, aumentar as vendas e a rentabilidade e
melhorar a satisfação do cliente.

• Gestão de vendas e oportunidade - monitore
oportunidades e atividades desde o primeiro contato
até o fechamento do negócio.
• Gestão de campanha de marketing - crie, gerencie e
analise atividades de marketing.
• Gestão de clientes - armazene todos os dados críticos
de cliente em um lugar, sincronize e gerencie contatos
de clientes armazenados no Microsoft Outlook.
• Gestão de serviços - gerencie contratos de garantia
e serviço de forma eficiente, registre e responda a
chamadas de serviço rapidamente.
• Relatórios e análises - crie relatórios detalhados sobre
todos os aspectos do processo de vendas, inclusive
previsão de vendas e monitoramento do canal de
produção, usando modelos de economia de tempo.
• Mobilidade de sua equipe de vendas - gerencie suas
informações de vendas durante a mudança com o
aplicativo móvel SAP Business One Sales.
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Otimize as compras
e as aquisições para
aumentar as margens

Controle de
aquisições e estoque

Toda pequena empresa precisa de uma abordagem
sistemática para a gestão do processo de aquisição, desde
a solicitação de cotações dos fornecedores até a criação
de pedidos de compra e pagamento de fornecedores. O
SAP Business One ajuda a gerenciar o ciclo completo do
pedido ao pagamento, incluindo recibos, faturas, devoluções
e pagamentos. Ferramentas integradas de comunicação
permitem que você facilmente compare fornecedores
e preços para negociar melhores preços e identificar
oportunidades de redução de custos.

• Aquisição - crie solicitações de compra, ordens de
compra e recibos de mercadorias; vincule documentos
de compras e visualize trilhas de documentos para
fins de auditoria; e gerencie devoluções, despesas
adicionais e várias moedas.
• Gestão de dados mestres - gerencie dados detalhados
em uma interface simples de usar, visualize o balanço e
adquira análises e mantenha informações detalhadas
de aquisição de mercadorias com listas de preço e
informações tributárias.
• Integração entre depósito e contabilidade - faça
a sincronização em tempo real de recebimento de
mercadorias e níveis de estoque em depósito.
• Processe faturas a pagar, cancelamentos, e notas
fiscais com uma referência de ordem de compra;
planeje suas necessidades de materiais e aquisições
adequadamente.
• Relatórios atualizados e mais fáceis - gere relatórios
com dados em tempo real e visualize-os em vários
formatos ou painéis.
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Controle transparente de
estoque e distribuição
O SAP Business One fornece informações precisas sobre
entrada e saída de pedidos, estoque e localização do item.
Você pode valorizar o estoque usando custo padrão, média de
movimentação, FIFO e outros métodos; monitorar os níveis
de estoque; e acompanhar as transferências em tempo real.
Você pode executar atualizações de estoque em tempo real e
verificações de disponibilidade e gerenciar preços normais e
especiais. Você também pode aplicar descontos por volume e
cliente e executar relatórios que revelam o seu impacto.

Planejamento
de produção

• Gestão de estoque e depósito - gerencie o estoque
usando vários modelos de custos, mantenha dados
mestres de itens e use várias unidades de medida e
preços.
• Gestão de localização no depósito - gerencie estoque
em vários depósitos, dividindo cada um em várias
subzonas, estabeleça regras de alocação, otimize o
movimento de estoque e reduza o tempo de seleção.
• Controle de entrada e saída de mercadorias - registre
entradas e saídas de mercadorias, monitore locais e
transferências de estoque, ative a remessa, envio direto
e outros pedidos e execute inventários de estoque e
rotativos.
• Planejamento de produção e material - crie e
mantenha listas de materiais de vários níveis, emita
e libere ordens de produção manualmente ou por
confirmação e mantenha os preços de listas de
materiais globalmente.
• Relatórios eficientes - gere relatórios com dados em
tempo real e visualize-os em vários formatos ou painéis.
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Veja sua empresa
de forma clara com
inteligência comercial,
análise e relatórios
O SAP Business One fornece ferramentas avançadas de
análise e relatório. Ele inclui uma versão gratuita e totalmente
integrada do SAP Crystal Reports para o SAP Business One,
permitindo que você reúna dados de várias fontes e gere
relatórios precisos e atualizados com base em dados de toda a
empresa. Integrado ao Microsoft Office, o SAP Crystal Reports
oferece uma variedade de formatos de relatórios e controle do
acesso à informação apresentada.
Com análise opcional alimentada pelo HANA SAP, o SAP
Business One aproveita a computação em memória para
análises e relatórios. Você ganha acesso em tempo real aos
painéis e relatórios predefinidos, bem como a ferramentas de
produtividade para apoiar a tomada de decisão. Você pode
personalizar formulários e consultas para atender a exigências
específicas sem treinamento técnico. Também, é possível
configurar definições para definir taxas de câmbio, definir
parâmetros de autorização e criar funções de importação e
exportação para e-mail interno, e-mail e dados.

10 / 16

Inteligência
comercial

• Criação e personalização de relatórios - acesse
dados de várias fontes, crie relatórios novos e
personalize os já existentes em vários leiautes com
uma despesa mínima de TI.
• Análise interativa - use com os recursos normais do
MS Excel para criar relatórios e ver sua empresa a
partir de novos ângulos.
• Ferramentas intuitivas - arrastar e relacionar, buscas
detalhadas, assistência na pesquisa e alertas baseados
em fluxo de trabalho.
• Análise com KPIs (principais indicadores de
desempenho) predefinidos ajudam você a ver a média
dos dias de variação de entrega, os cinco melhores
funcionários de vendas.
• Aprimore seus relatórios com visualizações
avançadas integrando o SAP Lumira para o SAP
Business One.

Capacite seus
funcionários a tomarem
decisões inteligentes e
mais rápidas
O SAP Business One permite que seus funcionários tomem
decisões inteligentes, confiáveis e com maior rapidez,
captando todas as informações críticas de vendas, clientes,
operações e finanças - disponibilizando-as instantaneamente
para toda a empresa. A integração desses dados em um
sistema, em vez de várias planilhas desconexas, elimina a
entrada de dados duplicados, custos e erros relacionados.
Alertas baseados no fluxo de trabalho desencadeiam
respostas automáticas quando ocorrem eventos de
negócios importantes, o que lhe permite concentrar-se
nos acontecimentos mais críticos. Você tem a visão clara
do desempenho de sua empresa e maior confiança nas
informações usadas para tomar decisões.
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Análises e
relatórios

Juntamente com o SAP Crystal Report para Business
One totalmente integrado, você pode criar painéis
e relatórios que fornecem informações sobre todas
as áreas de negócio. A funcionalidade interativa e
intuitiva de busca detalhada ajuda a obter respostas
às suas perguntas mais urgentes. Os funcionários
podem abordar as necessidades dos clientes com
maior rapidez, e os gerentes podem controlar com
precisão receitas, custos e fluxo de caixa para avaliar
o desempenho, além de tomar medidas corretivas
rapidamente.
Para o acesso à informação ainda mais rápido, a
versão do SAP HANA para o SAP Business One fornece
ferramentas avançadas de análise em tempo real,
facilitando aos usuários a busca no SAP Business One
das informações que ele precisa e cria relatórios padrão
ou específicos em segundos.

Encontre uma solução específica do setor para sua
empresa em expansão
Aproveite a ampla funcionalidade de setor, melhores práticas e processos embutidos no SAP Business One. À medida que
sua empresa vai crescendo, você pode estender o SAP Business One para atender aos seus desafios específicos dos negócios
e do setor usando o estúdio do SAP Business One, kit de desenvolvimento de software ou qualquer uma das mais de 500
soluções complementares desenvolvidas por nossos parceiros.
Produtos de consumo

Alinhe cada aspecto de suas
operações às necessidades
dos consumidores
modernos – com o software
SAP Business One para
o setor de produtos ao
consumidor. Antecipe,
planeje e gerencie a
demanda – e entregue
os bens e os produtos
de consumo que os
compradores desejam.

Maquinas e componentes
industriais

Atenda à demanda do
consumidor e desenvolva
novos fluxos de receita
com o SAP Business One
para o setor de manufatura
industrial. Reduza os custos
da cadeia de abastecimento,
acelere o tempo dos ciclos,
minimize o refugo e o
retrabalho e, por fim, acelere
o tempo do lucro.

Serviços profissionais

Varejo

Distribuição no atacado

Preste serviços consistentes
e de alto valor para seus
clientes com o software SAP
Business One para serviços
profissionais e empresas de
consultoria. Estabeleça um
processo consistente para
a prestação de serviços - e
melhore o planejamento
de recursos, a gestão de
projeto, o faturamento e
muito mais.

Dê aos consumidores os
produtos, as informações e
as experiências de compras
personalizadas que eles
desejam, por meio de
qualquer canal, com o SAP
Business One para varejo.
Aproveite as informações
sobre o cliente e as ordens
de compra em tempo real,
envolva os clientes e otimize
tudo, da propaganda à
cadeia de abastecimento.

Seja proativo ao atender
à demanda do cliente
e do fornecedor com o
SAP Business One para
distribuição no atacado.
Melhore tudo, desde o
planejamento de demanda
até a gestão de estoque e
cadeia de abastecimento - e
execute processos flexíveis
e solidamente integrados
para atingir a excelência
operacional.

Para mais informações e para ver as lojas de sucesso com os clientes visite http://go.sap.com/product/enterprise-management/business-one.html
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E agora há um SAP Business One ideal para sua
empresa hoje, amanhã e no futuro.
Nuvem

Mobilidade

Nas instalações

Você pode implantar o SAP Business
One Cloud agora com uma licença
mensal, para que quando sua empresa
crescer, a solução SAP Business One
cresça com você.

Administre sua empresa mesmo em
movimento e dê mobilidade à sua
equipe de vendas com os aplicativos
móveis do Business One, para que você
tenha o controle em qualquer momento
disponível e em qualquer dispositivo
móvel.

Se você deseja implantar sua solução
SAP Business One no escritório - tudo
bem, também temos uma solução de
implantação para atender a todas as
necessidades de nossos clientes.
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Destruindo mitos - quem disse que o
SAP Business One é…
Muito caro
Projetado para ser acessível às pequenas empresas, o SAP Business One
tem um baixo custo total de propriedade e é um aplicativo para atender a
todas as necessidades de seus departamentos com uma única solução.

Muito complexo
Sim, empacotamos muita coisa, mas o SAP Business
One também é modular e flexível, com mais de 500
soluções de complementos adaptadas a setores ou a
funções específicas. E com uma rede estabelecida de
mais de 700 parceiros SAP Business One para apoiálo em qualquer lugar do mundo.

Muito difícil de implementar
Rápido e fácil de implementar – entra em operação
em dias ou semanas. Mais de 50.000 clientes do SAP
Business One, implementado em mais de 150 países,
em 27 idiomas e 42 versões localizadas.
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Seja qual for a sua empresa, temos a solução
SAP Business One projetado especificamente para pequenas e médias
empresas, o aplicativo SAP® Business One é uma solução única e acessível
para o gerenciamento de toda a sua empresa - inclusive finanças, vendas,
relacionamento com clientes e operações.
Vendido exclusivamente através de parceiros da SAP, ele ajuda a simplificar
suas operações do início ao fim, a obter acesso instantâneo a informações
completas e acelerar o caminho do lucro.

http://www.sap.com/brazil/solution/sme-business-software/erp.html
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garantias dos produtos e serviços da SAP SE ou de suas coligadas são aquelas estipuladas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços, conforme o caso. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional.
Especificamente, a SAP SE ou suas coligadas não têm obrigação de seguir qualquer curso de negócios descrito neste documento ou qualquer
apresentação relacionada nem de desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade nele mencionada. Este documento, ou qualquer apresentação
relacionada, e a estratégia e futuros possíveis desenvolvimentos, produtos e/ou direções e funcionalidade da plataforma da SAP SE ou de suas
coligadas são passíveis de alteração e poderão ser alterados pela SAP SE ou suas coligadas em qualquer ocasião e por qualquer motivo, sem
aviso prévio. As informações contidas neste documento não constituem compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer
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os resultados reais contrariem significativamente as expectativas. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida nessas
declarações antecipatórias, cuja eficácia se limita às suas respectivas datas, e a não usarem tais declarações como base para decisões de
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