
Enfrente as mudanças 
com confiança
Seu sistema tradicional de administração financeira
(FMS) deixa você preso a regras, estruturas e modelos
de negócio que não podem evoluir para atender às
suas necessidades. No entanto, você precisa redefinir
seus sistemas em tempo real e reagir às mudanças de
requisitos e estratégias em evolução.

Embora você consiga acompanhar as mudanças, 
seu sistema financeiro tradicional não consegue – é
uma batalha constante para fazer com que atenda às
necessidades atuais do negócio. É necessário
flexibilidade, assim, quando suas necessidades
mudarem, seu sistema poderá acompanhar. Você
pode enfrentar as mudanças com confiança e
administrar o crescimento facilmente com o
Infor™ SunSystems.

Adapte-se às mudanças 
sem mudar
Seu sistema financeiro deveria se adaptar ao seu
negócio – e não o oposto. Porém, os sistemas
tradicionais normalmente são baseados em códigos
contábeis complexos e segmentados que são difíceis
de manter e mudar. Reflita a estrutura comercial da sua
empresa de uma forma fácil de configurar e ampliar
com o Infor SunSystems, que tem um projeto inovador
desenvolvido pensando em mudanças.

Você poderá não somente realinhar as análises e
emissões de relatórios para atender às necessidades
do seu negócio, mas também poderá imediatamente
visualizar e emitir relatórios sobre quaisquer alterações
que fizer – com transações inteligentes que capturam
os dados detalhados que você precisa para fazer
mudanças sem ter que mudar.

Como você não ficará mais preso a uma estrutura
estática, você poderá:

•    Incorporar rapidamente novas linhas de produto,
alterações organizacionais e aquisições.

•    Garantir que as medidas e indicadores de
desempenho (KPIs) combinem com a condição
atual do seu negócio.

•    Proteger seu investimento para o futuro e limitar 
a dependência de TI para necessidades em nível
de negócio.

Obtenha as informações que
você precisa rapidamente
Parece que muitas vezes você não consegue acessar
as informações que precisa no momento que precisa –
seja porque não capturou as informações corretas ou
porque não pode recuperá-las facilmente. Mas você
pode assumir o controle com o livro contábil unificado
do Infor SunSystems, que oferece acesso rápido e fácil
a transações inteligentes que fornecem não somente
dados, mas também informações detalhadas com o
contexto que você definir.

Integre as informações

Imagine ter todos os dados do seu livro contábil
combinados em um lugar, seja do livro geral, do livro
de compras e vendas ou até de um livro definido pelo
usuário – sem ter que esperar por atualizações em lote
ou reconciliações. Você poderá fechar os seus livros
mais rapidamente – resultando em custos menores e
mais eficiência – com o livro contábil unificado.

Melhore o desempenho corporativo

Simplifique a emissão de relatórios e os ciclos de
planejamento com um ambiente único e integrado.
Além disso, facilite para que os usuários e interessados
entendam o desempenho do seu negócio com
informações e análises imediatas. Os tomadores de
decisão terão acesso imediato às informações
financeiras e operacionais integradas que precisam
para administrar melhor o seu negócio.
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Aumente a precisão das informações

Capture todos os detalhes que precisa no sistema de
origem e tenha uma visão completa e clara do seu
negócio desde o início. Finalmente, você poderá usar
planilhas para aquilo que foram feitas – analisar os dados
do seu sistema e não como um lugar alternativo para
armazená-los. Como as informações financeiras saem
direto da fonte, você poderá estar seguro de que são
precisas e atualizadas.

Cresça em qualquer mercado
Não importa se crescimento significa novos mercados,
aquisições ou produtos, você precisa se adaptar e
responder a requisitos únicos com facilidade – e rapidez.
Padronize a administração financeira e adapte as
estruturas contábeis de forma rápida e fácil sem 
gastar muito.

Você poderá:

Obter experiência internacional integrada. Se o
crescimento significa globalizar, não basta atender aos
requisitos básicos como múltiplos idiomas e moedas.
Você estará pronto para lidar com todos os fundamentos
globais com o Infor SunSystems, que tem recursos
avançados como multimoeda tetradimensional e
tratamentos de contabilidade paralelos.

Impulsione uma solução para todas as suas
necessidades. Simplifique a administração de sistemas e
processos e torne seu negócio menos complexo com
uma solução que junta tudo a partir de diferentes locais,
países, unidades de negócio, empresas e escritórios
corporativos – e é flexível o suficiente para lidar com seus
diferentes requisitos.

Ofereça um ambiente consistente e que possa ser
auditado. Atenda aos padrões locais legais, de auditoria
e de relatórios financeiros internacionais (IFRS) e outros
requisitos regulamentares com evidências de auditoria
integradas, alertas e reconciliação sofisticada de dados.
Você será capaz de lidar com requisitos simultâneos de
relatórios financeiros em diversos países de forma que
poderá fechar seus livros com mais rapidez.

Tome decisões financeiras
melhores
Quando você puder ver o impacto de todas as suas
transações financeiras e as tendências que podem afetar
o seu negócios amanhã, você terá uma vantagem
estratégica que beneficiará todos os aspectos da sua
organização. Tome decisões melhores com:

Administração financeira. Tenha acesso imediato a
todas as informações financeiras e contábeis para
possibilitar a tomada de decisões rápidas e eficazes
sobre todos os aspectos de administração financeira,
incluindo livros nominais, de contas a pagar e receber,
consolidação, alocações corporativas, múltiplas moedas,
moedas de duas bases, ativos fixos e administração de
devedores. Você poderá atender aos requisitos múltiplos
e em evolução de contabilidade e informação. Tenha
certeza de que poderá atender aos requisitos locais,
múltiplos padrões GAAP e requisitos de informação em
evolução como o IFRS.

Gestão de desempenho. Simplifique seus orçamentos,
previsões e outros processos de planejamento financeiro
com as soluções de orçamento e planejamento da Infor
SunSystems. Transforme seus dados em informações
significativas e depois entregue para as pessoas certas,
no formato certo e no momento certo. 

Infor SunSystems:

•    Mais de 8.000 clientes em mais de 
100 países concordam conosco

•    Integra mais de 20 anos de experiência 
em finanças

•    Reflete a forma como você faz seus negócios

•    Oferece um conjunto de dados consistente

•    Oferece ferramentas robustas de emissão 
de relatórios

•    Oferece rápido retorno do investimento
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Você poderá simplificar a consolidação, emissão de
relatórios e análise de dados de outras organizações e de
aplicativos-legado e ganhar insight em todos os aspectos
do seu negócio que importam para você. Adicionalmente,
você poderá oferecer KPIs financeiros e operacionais
para gerentes de todos os níveis e ajudá-los a tomar
decisões melhores e mais rápidas.

Administração de compras. Tenha um controle melhor
das suas atividades de compras com o completo controle
de despesas e solução de administração baseado em
web do Infor SunSystems, que você poderá implementar
para um grande número de funcionários. Seus
funcionários poderão não somente gerenciar seus
próprios requisitos de compra, mas você poderá também
definir regras e procedimentos para automatizar e
fiscalizar políticas corporativas, aumentando a eficiência e
economizando dinheiro.

Administração de pedidos. Assuma o controle das suas
vendas, compras e administração de estoque e integre
suas operações com seus parceiros e clientes. Você
poderá configurar os processos de pedidos e sequenciar
as transações da forma que desejar, acessar quaisquer
documentos associados que precisar e automaticamente
atualizar o seu livro contábil e estoque em tempo real.

Automatização de serviços profissionais. Você poderá
tratar contabilidade projetada, gerenciamento de
recursos, cobrança e administração de tempo e despesas
baseada em web. Isso significa que você irá melhorar a
utilização de pessoal, otimizar o fluxo de caixa e aumentar
seu faturamento.

Administração de documentos. Com uns poucos cliques
do mouse, você poderá automaticamente capturar,
autorizar e arquivar documentos comerciais como faturas,
pedidos de compra e declarações. Você vai economizar
tempo, dinheiro e espaço de armazenagem e poderá
atender cada vez mais regulamentos. Não só isso, você
apoiará as iniciativas verdes da sua empresa.

Plataforma de integração. Você poderá integrar o Infor
SunSystems Enterprise com outros sistemas empresariais
e financeiros que já tem, em decorrência da arquitetura
aberta e a inigualável interoperabilidade do Infor
SunSystems – especialmente útil se você precisa de uma
solução financeira flexível para ajudar a lidar com
condições comerciais imprevisíveis.

Assuma o controle agora
Enfrente as mudanças com confiança com o Infor
SunSystems, projetado para apoiar e reforçar as boas
práticas financeiras atuais e abordar seus principais
desafios. Você poderá se adaptar às mudanças sem
mudar, obter as informações que precisa quando precisa
e crescer em qualquer mercado. Além disso, você poderá
tomar as decisões certas no momento certo, sempre.
Você pode implementar o Infor SunSystems de forma fácil
e rápida, resultando em um rápido retorno de
investimento e baixo custo total de manutenção no longo
prazo. Adicionalmente, você pode reconfigurar a solução
rapidamente para suportar alterações no seu processo
financeiro e operações comerciais.

Você terá tudo que precisa para:

•    Acomodar as mudanças facilmente.

•    Administrar o esperado e o inesperado.

•    Proteger seu investimento.

•    Concentrar-se nos negócios sem se preocupar com 
os sistemas.

•    Simplificar o suporte no mundo todo.

Além disso, como seu sistema suporta crescimento futuro,
você pode:

•    Expandir-se internacionalmente sem ter que
acrescentar novos sistemas.

•    Focar rapidamente para operar em um novo país.

•    Padronizar a administração financeira em diversos
países.

•    Atender diversos requisitos regulamentares e de
informação financeira.

Enfrente as mudanças com confiança
com o Infor SunSystems. Você poderá se
adaptar às mudanças sem mudar, obter
as informações que precisa quando
precisa e crescer em qualquer mercado.
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