O ERP EM NUVEM Nº1
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RECORRENDO À NUVEM
Uma estratégia de ERP em nuvem bem-sucedida pede a solução mais segura,
aprovada e implantada do mundo: NetSuite. Com mais de 16 mil clientes e
subsidiárias usando o NetSuite em mais de 160 países, marcas reconhecidas
internacionalmente confiam suas empresas ao NetSuite e estão levando
processos financeiros e operacionais para a nuvem. Por que usar o NetSuite?
UMA AMPLA GAMA DE RECURSOS financeiros e globais projetados para
empresas modernas, permitindo que clientes dinamizem seus processos
comerciais.
CRIADO PARA EMPRESAS MODERNAS. Baseado na nuvem, disponível para
dispositivos móveis e apresentando recursos sociais, o NetSuite dispensa o
uso de sistemas adicionais para acesso via WEB. O NetSuite oferece uma
plataforma dinâmica e fácil de usar, projetada para todos os usuários de
uma organização global e que pode ser acessada por qualquer dispositivo a
qualquer momento.

UM SISTEMA ALTAMENTE ESCALÁVEL PARA ACOMPANHAR SEU
CRESCIMENTO capaz de adicionar recursos de maneira rápida e fácil, que
acompanha o ritmo dos negócios e oferece recursos internacionais, como
suporte para 190 moedas, 27 idiomas e conformidade tributária automatizada
em mais de 100 países para impulsionar a expansão mundial.

2. Obter uma visão mais completa do seu negócio: a
inteligência comercial integrada oferece informações em
tempo real sobre os principais indicadores de negócios,
mostrando uma visão unificada da organização.
3. Preparar a organização para o futuro: diga adeus aos
bloqueios de versão e melhore a agilidade com soluções
sempre atualizadas que acumulam todas as personalizações já
feitas para dar suporte aos seus negócios.
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1. Escalar com facilidade: obtenha a agilidade, a flexibilidade
e a escalabilidade de que seus negócios precisam para
impulsionar a inovação e o crescimento.
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COM O NETSUITE, É POSSÍVEL:

PLATAFORMA
FLEXIBILIDADE
INTEGRADA

COMÉRCIO
EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE

ERP GLOBAL
PROJETADO PARA
UMA EMPRESA
MODERNA

PERSONALIZADO
POR SEGMENTO

INTRODUÇÃO

“ As informações em tempo real e a visão
completa dos negócios que o NetSuite
proporciona têm sido bastante úteis. Estamos
economizando bastante tempo e temos acesso
em tempo real aos dados mais importantes.”
U.S. CAD

INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTEGRADA que fornece uma versão única da
verdade e insights em tempo real para os principais indicadores de desempenho
dos negócios, proporcionando uma visão unificada da organização.
RECURSOS COMERCIAIS PARA EMPRESAS B2B E B2C que garantem uma
experiência de marca contínua ao unificar o comércio eletrônico, inventário,
merchandising, marketing, finanças e serviço de suporte ao cliente.
UMA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADA COM
FLEXIBILIDADE ÚNICA que permite que empresas ajustem o sistema de acordo
com as suas necessidades e as exigências do setor, além de um ecossistema
de parceiros abrangente que pode ajudá-las a dimensionar, dividir ou reinventar
modelos de negócios.
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DESENVOLVIDO PARA EMPRESAS
MODERNAS
De start-ups de rápido crescimento a empresas globais, o NetSuite impulsiona
a inovação e o crescimento em diversos setores. Veja a seguir alguns dos
clientes do NetSuite.

“ A capacidade e a
flexibilidade do NetSuite
nos permitem investir na
criação e na fabricação
de produtos inovadores,
intuitivos e elaborados.”

“ O NetSuite permite que
nossos gerentes financeiros
interajam mais com nossos
produtos e sistemas, sem
a necessidade de dados
manuais.”

“O NetSuite nos oferece
transparência e uma visão
única de tudo, sem uma
série de procedimentos
complicados. É um sistema
que cresce junto conosco.”

“ Estamos melhorando
os resultados gerais da
empresa com o NetSuite
porque podemos adotar uma
abordagem mais estratégica
para os negócios, em vez de
apenas captar e processar
dados.”

“ O NetSuite transformou
nossos processos de relatório
e fechamento de final de mês.
Agora posso encerrar minhas
responsabilidades do mês
em casa depois de colocar os
filhos para dormir.”

“ O NetSuite OneWorld nos dá
a capacidade de flexibilização
e inovação. Ele tem sido
essencial ao nos ajudar a
entrar em novos mercados
com rapidez e eficiência.”

CLIENTES

Ed McMahon
CEO da Epec Engineered Technologies
cliente NetSuite desde 2004

“ Toda a nossa empresa está no
NetSuite: desde o design e a
manufatura até o gerenciamento
de fornecedores na Ásia.”
EPEC ENGINEERED TECHNOLOGIES
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AS MELHORES SOLUÇÕES EM NUVEM
O NetSuite oferece gerenciamento de finanças, comércio eletrônico, CRM,
HCM e automação de serviços profissionais na nuvem para todas as organizações,
desde empresas de médio porte a organizações globais. Além disso, cada
componente do NetSuite é modular e pode ser implementado e integrado
com os investimentos existentes, conforme necessário. O NetSuite OneWorld
é dimensionável para os negócios globais, proporcionando o gerenciamento
completo de várias subsidiárias e o suporte para as normas contábeis locais.
ERP EM NUVEM GLOBAL. O NetSuite oferece um sistema ERP completo em
nuvem para empresas globais. As empresas que utilizam o NetSuite podem utilizar
o mesmo plano de contas entre várias subsidiárias ou usar planos de contas
separadas em cada empresa em uma mesma instância.
• O NetSuite oferece gerenciamento financeiro completo, incluindo faturamento
e um controle sofisticado de receita. O NetSuite acelera processos financeiros e
consolidação de várias moedas em tempo real entre pedidos, contas a receber,
contas a pagar, inventário, cobrança e atendimento ao pedido, desde operações
nacionais a escritórios regionais e sedes internacionais. O NetSuite também
oferece relatórios financeiros e legais sofisticados para as partes interessadas
externas.
• Os processos otimizados de gerenciamento e atendimento de pedidos do
NetSuite orientam o processo de pedidos, desde a cotação até o atendimento
final. Os recursos avançados de manufatura, gerenciamento de estoque
e atendimento em várias unidades garantem a eficiência consistente das
operações.
• O NetSuite dinamiza as aquisições com um processo completo que consiste em
gerenciamento do fluxo de trabalho, aprovações, autoatendimento do fornecedor
e pagamento.
• NetSuite Business Intelligence oferece a todos os departamentos, divisões e
subsidiárias uma visualização em tempo real de cada nível dos negócios.

“O NetSuite OneWorld nos permitiu crescer.
Agora ficou mais fácil expandir para novos
países e definir novas subsidiárias, e temos
uma visibilidade muito melhor dos negócios.”

PRINCIPAIS
RECURSOS

PROPERTYGURU

SERVICES RESOURCE PLANNING (SRP). O NetSuite oferece a única solução
para empresas baseadas em projetos e produtos que une as funções de ERP
sofisticado e automação de serviços profissionais para atender aos requisitos
de negócios e às necessidades de empresas de produtos e serviços no mesmo
sistema. O SRP do NetSuite automatiza a contabilidade e o gerenciamento de
projetos, recursos, planilha de horas e despesas. Ele oferece funcionalidades
avançadas nas vendas, gerenciamento de serviços e finanças que reduzem o
tempo de trabalho, aumentam a pontualidade de entrega de projetos, melhoram
a precisão da emissão de faturas, simplificam o reconhecimento de receita e
aumentam a visibilidade nas organizações de serviços.
NETSUITE OPENAIR. O OpenAir é o melhor software de automação de serviços
profissionais, projetado para organizações de serviços de todos os portes,
incluindo empresas exclusivamente de serviços e divisões focadas em serviços
que fazem parte de empresas que fornecem produtos, como empresas de
hardware ou de software.
O NetSuite OpenAir pode ser facilmente integrado com o seu ecossistema
de tecnologia e fornecer para as organizações de serviços a capacidade de
executar suas operações mais importantes, como a gestão de projetos,
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CASO DE
SUCESSO

“O NetSuite nos
proporcionou uma visão
mais holística até dos
mínimos detalhes. Esse
nível de visibilidade não
era possível com nossos
sistemas anteriores.”
ALTON LANE

Peyton Jennings
cofundador e presidente da Alton Lane
cliente NetSuite desde 2013

a otimização de recursos, contabilidade de projetos, a gestão de despesas,
faturamento e reconhecimento de receita. Oferecendo automação e visibilidade
de ponta a ponta, o NetSuite OpenAir ajuda as organizações de serviços a
obter insights em tempo real, aumentar a rentabilidade dos projetos, maximizar
a utilização dos recursos que geram receita e melhorar a tomada de decisões a
partir de mais informações e um melhor uso dos dados.
OMNICHANNEL. O NetSuite SuiteCommerce permite que varejistas, fabricantes
e distribuidores conectem todas as partes do comércio eletrônico de vários
canais e unidades, desde gerenciamento de pedidos até as áreas de
merchandising, marketing, estoque, finanças e suporte ao cliente. Com uma
loja on-line avançada que permite criar uma experiência de compras exclusiva
e otimizada para vários dispositivos, o SuiteCommerce capacita as empresas
a gerenciarem várias lojas virtuais, físicas, sociais e móveis: tudo isso de uma
plataforma comercial unificada e baseada em nuvem que oferece visibilidade
inédita dos negócios e dos clientes.

PRINCIPAIS
RECURSOS

GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES (CRM). O NetSuite permite
que as empresas automatizem processos e gerenciem atividades de CRM em diversas
divisões e subsidiárias. Ele fornece gerenciamento e visibilidade global em cada aspecto
do CRM, incluindo campanhas de marketing, oportunidades de vendas, previsões, serviço
ao cliente, gerenciamento de parceiros e outros.
PLATAFORMA SUITECLOUD. A plataforma segura e escalável SuiteCloud do NetSuite
fornece a personalização e a capacidade de extensão que tornam o NetSuite a plataforma
de gerenciamento de negócios ideal para as suas necessidades atuais e futuras. O
SuiteCloud é composto por uma plataforma em nuvem que oferece uma grande variedade
de aplicativos e ferramentas de desenvolvimento e fornece a infraestrutura necessária
para a empresa moderna, incluindo suporte para padrões de mercado de disponibilidade,
disaster & recovery. Ele inclui APIs e um ambiente de desenvolvimento integrado para
desenvolver aplicativos na plataforma. Com o SuiteApps, os clientes têm acesso a um
mercado on-line de soluções integradas em nuvem de valor agregado que potencializam
processos de negócios determinados e atendem a necessidades específicas do setor.
SUITEPEOPLE. O SuitePeople é um sistema de HCM que coloca as pessoas no centro do
processo. Ele reúne e organiza com segurança os dados de pessoas em todo o sistema,
proporcionando às empresas total controle sobre seus processos de RH. O SuitePeople
capacita gestores e profissionais de RH simplificando informações referentes a funcionários,
novas contratações, integração de funcionários, folha de pagamento, promoções e
alterações salariais – tudo a partir de um único sistema. O SuitePeople também oferece aos
funcionários a possibilidade de solicitar folgas, acessar diretórios e organogramas, monitorar
o cronograma de férias programadas, acompanhar novas contratações e parabenizar
colegas publicamente pelo bom trabalho.
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NETSUITE PARA CADA SETOR
O NetSuite oferece funcionalidade pronta para uso que atende e se
adapta a diversas exigências do setor, incluindo as suas. Seja em
empresas de software globais com necessidades de reconhecimento de
receita avançado, fabricantes ou distribuidores de varejo com produção
e estoques distribuídos, organizações de serviços profissionais com
diferentes recursos e cobranças em várias moedas, ou uma empresa
de varejo com diversos canais, o NetSuite é o único sistema de ERP
com a profundidade, o alcance e a funcionalidade para atender a essas
necessidades. A funcionalidade que oferece suporte aos seus setores e
negócios específicos foi desenvolvida desde a criação do produto, em vez
de ser uma adição posterior.
Desenvolvidas a partir da experiência de uso com milhares de empresas
em uma variedade de indústrias, as soluções de software específicas para
cada setor do NetSuite ajudam a entrar em operação mais rapidamente
com os recursos do pacote de gerenciamento de negócios em nuvem
do NetSuite, incluindo CRM, contabilidade/ERP, PSA, comércio eletrônico
e gerenciamento de pedidos, ao mesmo tempo que atendem a seus
desafios específicos.
Abrangendo software, distribuição atacadista, serviços profissionais,
publicidade, manufatura, organizações sem fins lucrativos, comércio, mídia e
varejo, o NetSuite oferece a mais ampla gama de soluções para gerenciar
todo o seu negócio em um único pacote.

PUBLICIDAD

DISTRIBUIÇÃO E ATACADO

NetSuite permite que TubeMogul expanda
para o mundo todo

Big Agnes obtém escalabilidade para crescer

1. Transações em 12 moedas ocorrem seis vezes mais
rápido.
2. Tempo para consolidação de finanças globais em cinco
subsidiárias reduzida pela metade.
3. Reconhecimento de receita simplificado com pedidos
de vendas que acionam campanhas de marketing
automaticamente.

1. Dobro de produtividade no gerenciamento,
atendimento e contabilidade de pedidos e estoque.
2. Visibilidade em tempo real com suporte ao cliente
aprimorado.
3. Pronto para expansão em 20 países.

SETOR

MANUFATURA

MÍDIA E PUBLICAÇÃO

l

l

P3 Medical reduz custos e aumenta
desempenho

Flexibilidade melhora os seviços de edição da
Sonoma Media

1. Implementação em cinco meses.
2. Flexibilidade em campos personalizados para vendas
e processos de distribuição complexos.
3. A eficiência nos processos ajudaram a reduzir custos
de manufatura em £ 100 mil anualmente.

1. Tempo de fechamento mensal reduzido de dez para
cinco dias.
2. A plataforma SuiteCloud integra softwares específicos
de imprensa para circulação, assinatura e receita de
publicidade.
3. Relatórios financeiros em tempo real.

ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

VAREJO

NetSuite impulsiona arrecadação de fundos
da AbilityNet

Lovesac obtém visibilidade, eficiência e
crescimento

1. Dados consistentes de planejamento de demanda
precisosmelhoram a arrecadação de fundos.
2. A automação poupa despesas e tempo de
processamento de pedidos.
3. Ativos otimizados e gerenciamento de estoque
melhoraram a conformidade da auditoria.

1. Plataforma unificada oferece visibilidade em tempo real
para dados de clientes, pedidos e estoque em mais de
60 lojas.
2. Experiência omnichannel em pontos de contato de lojas
on-line, físicas e de centrais de atendimento.
3. Fluxos de trabalho personalizados dão suporte a
processos operacionais e financeiros exclusivos.

SERVIÇOS

SOFTWARE

l

l

SRP integrada ofrece una vista unificada de
empresas MiPro

Docusign moderniza plataforma de TI

1. O ERP NetSuite e o OpenAir juntos oferecem para a
MiPro um SRP em tempo real para duas empresas de
serviços.
2. Melhorias sensíveis em eficência e escalabilidade.
3. Grupo reduziu em três dias o seu processo mensal de
fechamento financeiro.

1. Ambiente em nuvem minimiza problemas de TI e se
integra a outras soluções SaaS.
2. Processo de reconhecimento de receita reduzido de
nove dias a algumas horas.
3. Sistema único para subsidiárias globais e transações
em várias moedas.
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NETSUITE PARA NEGÓCIOS
DE TODOS OS PORTES
O NetSuite atende às exigências comerciais de empresas de todos os
tamanhos, em cada etapa de crescimento. É a escolha nº 1 para executar
aplicativos de finanças/ERP, CRM e comércio eletrônico na nuvem.
O NetSuite capacita as empresas, sejam recém-criadas, médias e
multinacionais, privadas ou públicas, a atingirem seu potencial de crescimento.
A solução baseada na nuvem dinamiza os processos de missão crítica e
reduz custos de TI, permitindo que você escale e prepare seus negócios
com uma plataforma comercial ágil que evolui de acordo com as suas
necessidades, independentemente do tamanho. Evolua, acompanhe e cresça
em um ambiente de TI totalmente atualizado e preparado para inovação,
dimensionamento e transformação dos negócios.
Amplie-se, crie uma nova empresa, adquira novos negócios, lance novos
modelos de negócio – a flexibilidade do NetSuite permite que você faça tudo
isso de maneira rápida e fácil.

PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS

PEQUENA EMPRESA

MÉDIA EMPRESA

GRANDE EMPRESA

Aumente o potencial de
crescimento da sua empresa
com uma solução moderna,
ágil e econômica que se
dimensiona rapidamente e
prepara sua empresa para
crescimento e inovação a
longo prazo.

O NetSuite para empresas
de médio porte permite a
você entrar em mercados e
adicionar novas linhas de
produtos com rapidez, além
de interagir em novos canais
com facilidade. Leve sua
empresa aonde ela precisa ir.

O NetSuite permite um
mundo de possibilidades para
empresas globais. Em cada
setor, cada tipo de negócio
(B2B, B2C ou B2X) e em cada
parte do mundo, permitindo
que a sua equipe continue
ágil e flexível.

TAMANHO DA
EMPRESA

GRANDES EMPRESAS PODEM FAZER MENOS, E PEQUENAS EMPRESAS
PODEM FAZER MAIS

Nuvem
NetSuite
Webservices
SuiteCloud

“Como o NetSuite está
na nuvem, podemos
entrar em novos
mercados mais rápido.
Temos certeza de que
o NetSuite oferecerá
suporte contínuo para o
nosso crescimento fora
da América do Norte.”
SHAW INDUSTRIES

Finanças

Manufatura

Varejo
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SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE
Proteger dados e obter disponibilidade pode consumir recursos e expor os
negócios a riscos. O NetSuite fornece recursos abrangentes de disaster &
recovery, segurança e disponibilidade para sua empresa e suas subsidiárias
remotas.
O NetSuite atende a uma gama de padrões de auditoria e segurança,
incluindo SSAE 16 (SOC 1), PCI-DSS e EUA-UE Safe Harbor Framework. Além
disso, o NetSuite modelou seus processos de segurança e gerenciamento
de riscos de acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST)
e com a série de padrões ISO 27000. O NetSuite garante um SLA de 99,5%
de tempo de disponibilidade médio de 99,96%, além de total transparência
de desempenho fornecida pelo site https://status.netsuite.com. E, para sua
tranquilidade, os vários data centers garantem o mais rígido gerenciamento de
dados e disponibilidade.

SERVIÇO, SUPORTE E TREINAMENTO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

SUPORTE

Aplicando o profundo
conhecimento do setor e a
comprovada metodologia
NetSuite One, o
SuiteConsulting auxilia você
a adequar o NetSuite às
necessidades únicas do seu
negócio.

Quando você tiver dúvidas
ou precisar de assistência
com a implementação
de seu software de
negócios NetSuite, a equipe
SuiteSupport do NetSuite o
auxiliará 24 horas por dia, 7
dias por semana.

TREINAMENTO
Desde cursos com
instrutor até o e-Learning
individualizado, o
SuiteTraining da NetSuite
ajuda você a desenvolver
habilidades usando o
melhor método para seus
funcionários e negócios.

“Projetamos um
crescimento
significativo e
somos muito gratos
à NetSuite por nos
ajudar a gerenciá-lo.“

CASO DE
SUCESSO

BLUE MICROPHONES

John Maier
CEO da Blue Microphones
cliente NetSuite desde 2014

INVESTIMENTO NO SEU SUCESSO
Na NetSuite, a inovação é a base do valor que oferecemos aos clientes. Com
mais de 16 mil clientes e milhares de implementações bem-sucedidas em duas
décadas, a NetSuite tem um entendimento profundo das empresas globais em
todos os setores e dos muitos desafios que elas enfrentam. Juntamente com uma
plataforma unificada ágil e moderna para toda a sua empresa, o NetSuite também
oferece o SuiteSuccess™, um programa completo de serviços profissionais,
treinamento e suporte, projetado para o sucesso dos clientes.
O NetSuite também oferece parcerias estratégicas com empresas, como
Accenture, Wipro, Capgemini, Deloitte e Informatica, que garantem a integração
e personalização do NetSuite para o seu sucesso. Além dos integradores de
sistema globais, a NetSuite também faz parceria com diversos provedores de
soluções, parceiros de BPO e parceiros de tecnologia no mundo inteiro, para
que você possa receber o melhor suporte do NetSuite, não importa onde a sua
empresa esteja localizada.
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