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Como funciona?

Gere uma visão única de seus prospects, clientes, fornecedores, parceiros e 
todas as vendas, suporte de equipe e marketing com dados em tempo real 
para oferecer experiências excepcionais aos clientes e impulsionar as 
vendas.

SuiteSuccess Starter Edition é uma solução completa projetada para ajudar 
pequenas empresas em rápido crescimento a gerenciar todos os aspectos 
de seus negócios em um único sistema.

A plataforma SuiteSuccess é desenvolvida para incorporar as melhores 
práticas das empresas através de uma plataforma de adoção ágil para maior 
eficiência em todos os processos da empresa.

Vá do 0 para a nuvem em 100 dias com SuiteSuccess da Netsoft. O 
SuiteSuccess oferece um conjunto exclusivo de processos, atividades e 
fornece uma base sólida para transformar seus negócios com uma 
solução pronta para uso.

O que é SuiteSuccess?

Experiências Envolventes

Aproveite o que aprendemos com clientes em todos os setores e 
empresas de todos os tamanhos, a plataforma tem um conjunto de 
painéis prontos para uso, campos personalizados, funções e 
funcionalidades prontas para uso.

Painéis pré-configurados

SuiteSuccess 



Fornecemos uma abordagem ágil e em etapas enquanto transformamos 
seus negócios para gerar resultados; Com um design baseado em nossa 
experiência de milhares de implementações, os clientes podem contar 
com um rápido time to market.

SuiteSuccess é direcionado para as práticas do seu setor e desenvolvido 
para ajudar a gerenciar o rápido crescimento.

Implantação em etapas inteligentes

Inteligência de negócios

Visibilidade Integral Visibilidade em toda a organização Ao 
unificar os sistemas de front-o�ce e back-o�ce, o SuiteSuccess oferece 
visibilidade abrangente de seus negócios e de seus clientes em tempo 
real.

MAIS DE 95 RELATÓRIOS PRÉ-GERADOS E FUNÇÕES
PRÉ-CONFIGURADAS: trabalhará com uma única fonte de 
informações por meio de painéis e métricas de inteligência em tempo 
real. Você obterá dados precisos para tomar as decisões corretas.

IMPLANTAÇÃO TURNKEY 
Configuração e treinamento rápidos e prontos para uso. 

Benefícios do SuiteSuccess

Obtenha dados em tempo real de qualquer lugar do mundo a qualquer 
momento, com métricas de inteligência de negócios de BI e painéis 
criados a partir do uso prático por pessoas em funções como a sua.



Recursos do
NetSuite SuiteSuccess

PLATAFORMA FLEXÍVEL Personalização para responder às 
necessidades do setor e do negócio. SuiteSuccess permite que você 
atenda a requisitos exclusivos e integração perfeita com aplicativos de 
terceiros.

RÁPIDO RETORNO DO INVESTIMENTO A manutenção 
simplificada elimina a necessidade de infraestrutura e suporte de TI 
caros, mantendo o sistema sempre atualizado.

FUNÇÕES DEDICADAS
Funções predefinidas para impulsionar a ativação de negócios.

Finanças e contabilidade
Funções:  CFO, Controller, Gerente de Contabilidade, Contador Sênior.

Finanças e contabilidade estão no centro de todos os processos de 
negócios. Saiba como nosso pacote integrado pode simplificar e 
automatizar suas funções financeiras e contábeis à medida que você 
cresce com sua organização.



Leads e estimativas
Funções:  gerente de vendas, representante de vendas

Melhore a liquidez, reduza as lacunas de financiamento, aumente os lucros 
e garanta a conformidade aproveitando a solução de contas a pagar da 
NetSuite, que automatiza o processamento e o pagamento de faturas. 
Siga o processo do NetSuite desde a criação de um lead até a criação de 
uma estimativa para ele sem problemas. O pacote integrado do NetSuite 
agiliza seu processo de leads e estimativas, enquanto ajuda sua 
organização a ter visibilidade completa sem duplicação de esforços.

pedidos e vendas
Funções:  Executivos, Gerente de Vendas, Representante de Vendas, 
Gerente de Contas a Receber, Escriturário de Contas a Receber

O NetSuite foi projetado e desenvolvido para permitir a entrada de 
pedidos sem interrupções. Saiba como o NetSuite pode ser dimensionado 
com a sua organização, ao mesmo tempo em que permite entrada de 
pedidos eficiente, atendimento de itens e processamento de faturas, tudo 
em um pacote integrado.

Ordem de coleta
Funções:  Gerente de Armazém, Gerente de Compras, Gerente de Contas 
a Pagar, Escriturário de Contas a Pagar

Saiba mais sobre o processo de checkout e checkout do NetSuite e como 
o NetSuite pode ajudá-lo a automatizar e otimizar seu processo de 
checkout, ao mesmo tempo em que fornece visibilidade, eficiência e 
controles de checkout eficazes em toda a sua organização.

Gestão de pagamentos
Funções:  gerente de armazém, gerente de compras

Saiba mais sobre o processo de gerenciamento de pagamentos no 
NetSuite e como ele pode ajudá-lo a automatizar seu processo de 
gerenciamento de depósito, ao mesmo tempo em que fornece visibilidade 
e controles internos eficazes para todos os seus processos de compras e 
vendas.



Projeto

Um pacote completo para suportar negócios modernos, incluindo ERP, 
CRM PSA, comércio omnichannel e business intelligence (BI), baseado em 
uma plataforma.

Otimização

A abordagem inteligente baseada em "escada" do SuiteSuccess permite 
que as empresas consumam recursos com base em suas necessidades de 
negócios. O modelo de consumo redesenhado permite um tempo de 
retorno mais rápido, melhor retorno sobre o investimento (ROI) e maior 
adoção do usuário. As empresas podem ir do zero para a nuvem em 100 
dias.

Atração

Práticas recomendadas para cada setor e função, incluindo fluxos de 
trabalho personalizáveis, KPIs, relatórios, painéis e métricas, desde o 
contato inicial de vendas até o suporte contínuo.

Consumo

Além de ganhar novos recursos, os clientes se beneficiarão da interação 
contínua e dos parceiros de valor agregado do SuiteCloud.

marketing@netsoft.com

www.netsoftbrasil.com

Brasil: 

+55 119 8684 0867

Av. das Nações Unidas, 14261 - Ala B, 25 Andar Vila 
Gertrudes São Paulo, SP 04794-000

mailto:marketing%40netsoft.com?subject=Ebook%20facilita%20tus%20inventarios
https://netsoft.com/

