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Agilize as transações e a integração
entre empresas
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Para qualquer empresa com várias unidades de negócios ou subsidiárias, as transações e a
integração entre empresas criam complexidade operacional. É fundamental minimizar essa
complexidade quando você precisa consolidar as finanças de todas as operações para gerar
relatórios, proporcionar visibilidade do desempenho de vendas de cada entidade de negócios
ou agilizar as transações de compras entre empresas.
O aplicativo SAP Business One®, projetado para
pequenas e médias empresas e subsidiárias de
grandes empresas, permite coordenar
operações, aumentar a visibilidade e transformar
a tomada de decisões de forma econômica.
A solução de integração entre empresas do SAP
Business One agiliza processos, como a
consolidação financeira e os processos de
compras entre duas ou mais organizações que
executam a aplicação. Utilizado em mais de 60
países, ele suporta múltiplas subsidiárias, cada
uma executando a sua própria instância do SAP
Business One, incluindo as que usam moedas
diferentes.

Agora você pode:
•• Consolidar, coordenar e exibir atividades em
todas as unidades de negócios que executam o
SAP Business One sem reconciliação manual
•• Gerenciar várias subsidiárias, unidades de
negócios, pessoas jurídicas e moedas
•• Reduzir o tempo de ciclo para coletar, consolidar
e informar dados financeiros
•• Aplicar processos financeiros padronizados e
transparentes em todas as entidades de negócios
•• Gerenciar de forma fácil e intuitiva as informações
financeiras entre subsidiárias
•• Aumentar a produtividade em decorrência da
economia de tempo e da simplificação das
transações
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Processos de negócios padronizados e
transparentes em todas as entidades
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A solução de integração entre empresas cria
automaticamente uma transação entre
empresas de forma recíproca no SAP Business
One de outra unidade de negócios. Isso elimina o
registro manual de dados, melhora a
produtividade dos colaboradores e reduz a
possibilidade de erros de redigitação de dados.

A solução de integração entre empresas para o
SAP Business One oferece suporte a processos
comuns, incluindo:
•• Troca de documentos comerciais entre
empresas, por exemplo, POs, recibos, faturas e
notas de crédito
•• Alocações de receitas e despesas no livro razão
(GL)
•• Alocações de faturas de serviços de contas a
pagar
•• Pagamentos centralizados
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Replicação de dados referenciais e
compartilhamento de conteúdo
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Com a solução de integração entre empresas,
você pode ter certeza de que seus dados mestre
são consistentes em todas as organizações,
proporcionando uma linguagem comum entre as
entidades de negócios para transações entre
empresas. Ter dados mestre em comum também
elimina o esforço manual associado à agregação
de dados em todas as suas organizações. Assim,

você terá certeza de que todas as unidades da sua
empresa usam dados mestre consistentes,
incluindo:
• Nome do item e seus atributos principais
• Nome do fornecedor e seus atributos principais
• Lista de materiais
• Lista de preços
• Campos personalizados e definidos pelo usuário

Crie uma linguagem comum entre suas entidades
de negócios para transações entre empresas, tais
como compras e faturamento.
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Visibilidade nas operações em todas as
entidades de negócios
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A visibilidade operacional e a gestão de riscos são
fatores importantes a considerar para qualquer
empresa com diversas unidades operacionais.
Seu controller corporativo necessita de um plano
de um sistema contábil rápido e preciso para
consolidação financeira, enquanto os gerentes da
cadeia de suprimentos precisam de visibilidade
com relação aos níveis de estoque em vários
locais de armazenamento em toda a organização,
incluindo aqueles em outros países e subsidiárias.

A solução de integração entre empresas para o SAP
Business One ajuda você a atender os seguintes
requisitos, fornecendo:
• Consolidação financeira multinível
• Relatório de estoque do depósito entre empresas
• Relatório de liquidez de filiais
• Relatório de análise de vendas consolidado
• Relatório de transações não registradas
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Melhor controle e colaboração
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A automação dos processos de negócios entre
empresas e a visibilidade das operações das
unidades de negócios não são suficientes. Cada
organização também precisa de controle sobre as
atividades que causam impacto, desde o
momento em que essas atividades se originam
em outras entidades de negócios.

A solução de integração entre empresas para o
SAP Business One permite o controle e a
colaboração com:
• Verificação consolidada do limite de crédito
• Fluxo de trabalho entre empresas
• Notificações de transações comerciais
• Suporte para diversas moedas e instâncias

Automatize seus processos de
consolidação e colaboração
entre empresas para maximizar
a produtividade e minimizar os
erros.
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Resumo
Para as empresas com várias unidades de
negócios ou subsidiárias que executam o SAP
Business One®, os recursos de integração entre
empresas permitem reconciliar e consolidar
dados financeiros em todas as entidades de
negócios, agilizar atividades entre empresas,
como compras, e obter visibilidade do estoque
em todas as unidades de negócios.
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Objetivos
•• Reduzir o tempo e o esforço associados às
transações e à agregação entre empresas
•• Eliminar erros que custam caro e resultam da
reconciliação e agregação manual.

Solução
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Solução
•• Replicação de dados mestre e
compartilhamento de conteúdo
•• Suporte a processos padronizados e
transparentes em todas as entidades de
negócios
•• Visibilidade financeira e operacional em todas
as entidades de negócios
•• Controle e colaboração em todas as entidades
de negócios
•• Suporte a transações entre empresas em
várias moedas
Benefícios
•• Consolidar, coordenar e visualizar atividades
em todas as unidades de negócios que executam o SAP Business One sem reconciliação
manual intensiva
•• Minimizar erros e duplicidade de registro de
dados
•• Aumentar a produtividade dos colaboradores
Saiba mais
Acesse www.sap.com/businessone
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sob qualquer forma, ou com qualquer objetivo, sem a autorização
expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.
As informações contidas podem ser modificadas sem aviso prévio.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e pelos
seus distribuidores contêm componentes de software proprietário
de outros fornecedores de software. As especificações dos produtos
podem variar de acordo com o país ou região.
Estes documentos são fornecidos pela SAP SE ou suas empresas
afiliadas SAP (“Grupo SAP”) com finalidade exclusiva de informar,
não representam nenhuma responsabilidade ou garantia de qualquer
tipo, e a SAP ou suas empresas afiliadas não se responsabilizam
por erros ou omissões em relação a estes documentos. As únicas
garantias para os produtos e serviços da SAP ou empresa afiliada da
SAP são aquelas estabelecidas nas declarações expressas de garantia
que acompanham tais produtos e serviços, se houver. Nenhuma
informação contida nesta apresentação deve ser interpretada como
garantia adicional.
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
estão sujeitos a alterações e podem ser alterados, sem aviso, pela SAP
SE ou suas empresas afiliadas, em qualquer momento por qualquer
motivo. As informações contidas neste documento não representam
um compromisso, promessa ou obrigação legal para fornecer qualquer
material, código ou funcionalidade. Todas as declarações prospectivas
estão sujeitas a vários riscos e incertezas que poderiam causar
diferenças substanciais nos resultados reais em comparação com
os resultados esperados. Adverte-se aos leitores que não depositem
confiança indevida nestas declarações prospectivas de modo que não
devem ser usadas como base para tomar decisões de compra.
SAP e outros produtos e serviços da SAP mencionados nestes
documentos, como também seus respectivos logotipos, são marcas
ou marcas registradas da SAP SE (ou empresa afiliada da SAP) na
Alemanha e em diversos outros países. Todos os outros produtos e
serviços aqui mencionados são marcas comerciais pertencentes às
suas respectivas empresas.
Acesse http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
para obter mais informações e comunicados sobre a marca.

