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Velocidade e agilidade são vitais para superar fortes concorrentes com mais
recursos. Você precisa entender as implicações de cada decisão e ação sem
perder o ritmo ou perder de vista a sua perspectiva.
É por isso que mais de 55.000 startups, empresas
em expansão e subsidiárias em todo o mundo
confiam no SAP Business One® para gerenciar suas
finanças, vendas, clientes, compras, estoques e
planejamento de produção. Agora, esse
desempenho pode ser turbinado com a versão SAP
Business One para SAP HANA®, trazendo o poder
da computação in-memory para o desempenho do
aplicativo e as funções analíticas de Big Data.
A versão SAP Business One para SAP HANA coloca
os insights do negócio nas mãos dos tomadores de
decisão conforme elas surgem, de forma a ajudálos a definir e se concentrar nas prioridades certas.
Com uma plataforma única para a execução de
funções analíticas e transações, você pode resolver

problemas aparentemente insolúveis com simulação e
planejamento em tempo real, além de aumentar, de
forma mensurável, o desempenho de todos os seus
principais processos de negócio.
Capacite os seus colaboradores para se tornarem mais
produtivos com recursos de pesquisa de informações e
funções analíticas interativas, e a capacidade de
executar tarefas de negócios com mobilidade através
dos seus dispositivos móveis. Você não perceberá
nenhuma queda no desempenho à medida que sua
força de trabalho cresce e mais usuários acessam o
software simultaneamente. Esta é uma oportunidade
para simplificar o seu cenário de TI com uma solução
única e otimizada que proporciona um grande valor
comercial a um preço de pequena empresa.
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Descubra valiosos insights do negócio
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A versão SAP Business One para SAP HANA
transforma a geração de relatórios ao pesquisar
os dados do seu SAP Business One para lhe dar
as respostas de que você precisa, de forma
imediata. Localize dados corporativos ou
informações transacionais com a maior
facilidade possível, exatamente como você
pesquisaria na Internet, depois filtre, classifique
e avalie os resultados.
Os relatórios que costumavam levar horas ou
dias para serem gerados são compilados em

minutos ou até mesmo em segundos. E não
importa o volume de dados que sua empresa
acumula a partir de qualquer fonte. Você pode
executar análises altamente complexas e com
grande quantidade de dados em tempo real.
Aproveite as funções analíticas integradas para
obter insights contextuais instantâneos, em
tempo real, de modo a fundamentar a tomada de
decisão no momento certo ou no ponto da
transação e obter insights mais detalhados sobre
o passado, presente e futuro do seu negócio.
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Mantenha as promessas ao seu cliente
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A versão SAP Business One para SAP HANA
inclui um aplicativo de disponibilidade de
atendimento avançado (ATP) que fornece
visibilidade em tempo real do estoque atual,
encomendado, reabastecido e do que está em
processo de entrega. Você pode reservar
imediatamente o estoque atual para datas de
entrega futuras e reprogramar os pedidos atuais
em qualquer lugar.

Incorpore dashboards às telas de transação para
que os colaboradores do atendimento possam
ver os dados que precisam para tomar decisões
comerciais imediatas, como hábitos de compra
ou avaliação de crédito do cliente.
Equipe seus profissionais de vendas para fazer
recomendações intuitivas de produtos dentro de
pedidos e cotações com base no histórico de
compras do cliente e no que clientes com perfil
similar estavam interessados.
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Veja um resumo da sua posição de caixa
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Para as empresas em crescimento, a qualidade
da previsão do fluxo de caixa pode fazer a
diferença entre prosperar ou fechar as portas. A
versão SAP Business One para SAP HANA inclui
um aplicativo de previsão de fluxo de caixa que
melhora drasticamente a visibilidade do seu
saldo de caixa.
Com alguns cliques, você pode configurar os
cálculos para rastrear as partes dinâmicas do
seu fluxo de caixa: ordens de venda, ordens de

compra, adiantamentos, lançamentos
recorrentes e outras transações críticas
relacionadas ao caixa.
O resultado final é um retrato nítido do seu saldo
de caixa, considerando milhares de documentos,
contas, pedidos e pagamentos, para que você
possa garantir que tem caixa disponível para
administrar o seu negócio e aproveitar as novas
oportunidades.
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É mais fácil com a TI
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A versão do SAP Business One para SAP HANA
permite que você administre o seu negócio com
uma solução empresarial única e acessível que é
escalável à medida que sua empresa cresce.

relatórios e funções analíticas, capacitando os
usuários de negócios a fazer mais por conta
própria.

Ele simplifica o seu cenário de TI de forma a
aproveitar a computação in-memory, fornecendo
aplicativos, banco de dados e serviços de
integração em uma plataforma.

A versão do SAP Business One para SAP HANA
elimina as camadas de complexidades e os custos
desnecessários típicos da arquitetura de TI
legada, para que sua empresa possa administrar
de forma mais rápida e inteligente.

Isso transformará a eficiência da sua equipe de TI,
eliminando longas tarefas de preparação de
dados, pré-agregação e tarefas de ajuste exigidas
pelas tradicionais ferramentas de geração de

Com menos hardware e manutenção do que as
soluções de banco de dados tradicionais, você
também terá um menor Custo Total sobre a
Propriedade.
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Resumo
Com a versão SAP Business One® para SAP
HANA®, você pode analisar instantaneamente
volumes crescentes de dados e obter os
benefícios do rápido desempenho do aplicativo
sem complicar o seu cenário de TI. Com funções
analíticas integradas e aplicativos de alto
desempenho, você pode entender seu negócio
em crescimento como nunca.
Objetivos
•• Aproveitar o poder do SAP HANA para
melhorar o desempenho e a agilidade, ao
mesmo tempo em que reduz os custos de TI
•• Analisar volumes crescentes de dados
instantaneamente para agilizar os processos
de negócios e melhorar a tomada de decisão
•• Administrar o seu negócio em uma solução
empresarial única e acessível e que é escalável
à medida que sua empresa cresce

Solução

Benefícios

Informações gerais

Solução
•• Funções analíticas em tempo real que podem
reunir todos os seus dados do SAP Business
One em segundos
•• Novas funcionalidades que permitem o uso de
dashboards e relatórios de alto desempenho,
bem como do estoque em tempo real, da
gestão de pedidos e da visibilidade do fluxo de
caixa
•• Uma única plataforma de software que
simplifica a administração da TI
Benefícios
•• Melhoria dramática nos tempos de resposta de
planejamento, vendas, produção e processos
financeiros
•• Insights mais rápidos do negócio para uma
melhor tomada de decisão com resultados
mais previsíveis
•• Redução dos custos de propriedade de TI
Saiba mais
Para obter mais informações, ligue hoje mesmo
para o seu representante SAP ou acesse
www.sap.com/products/business-one.html
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não representam nenhuma responsabilidade ou garantia de qualquer
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por erros ou omissões em relação a estes documentos. As únicas
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Em particular, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não possuem
nenhuma obrigação de realizar o curso de negócios descrito neste
documento ou qualquer apresentação relacionada, ou desenvolver
ou lançar qualquer funcionalidade mencionada naquele documento.
Este documento, ou qualquer apresentação relacionada e estratégia
e desenvolvimentos futuros possíveis, produtos e/ou direções de
plataformas e funcionalidade da SAP SE ou de suas empresas afiliadas
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SE ou suas empresas afiliadas, em qualquer momento por qualquer
motivo. As informações contidas neste documento não representam
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estão sujeitas a vários riscos e incertezas que poderiam causar
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