PRODUZA
VALOR A PARTIR DE SUA QUANTIDADE DE DADOS
Saiba como

Use as informações a partir de uma
solução de gestão empresarial mais
simples para tomar decisões mais rápidas
e inteligentes
Um dos principais desafios enfrentados pelos fabricantes atualmente é a necessidade
de funcionar de forma simples durante a expansão. Isso pode ser feito com a solução de
gestão e a abordagem estratégica corretas.
Conforme as empresas de manufatura crescem, elas enfrentam operações e decisões
mais complexas, mais concorrentes, além de gerar custos mais altos. Uma empresa
em expansão tem mais elementos em mudança. Isso dificulta o controle de custos, a
manutenção da eficiência e o atendimento ao cliente, com rápida reação às mudanças
nos negócios. Para combater estas pressões, os fabricantes precisam tomar decisões
rápidas e conscientes. E isso exige fácil acesso a informações relevantes e oportunas.
Certamente, seus requisitos de informações apresentam outro desafio fundamental:
gerenciar o volume e a complexidade de dados. Se seu sistema antigo de ERP ou
seus sistemas personalizados não o ajudam a se organizar, compartilhar, encontrar,
interpretar e utilizar seus dados com eficácia, sua empresa pode acabar se complicando.
Este guia analisa como as soluções de gestão empresarial evoluíram muito além
dos recursos de sistemas de ERP lentos, complexos e estáticos. Ele examina como
fabricantes utilizam a gestão empresarial moderna para lidar com seus maiores
desafios. Além disso, o guia discute como escolher uma solução que permita que seus
colaboradores tenham fácil acesso às informações de que precisam e convertam essas
informações em ações e decisões inteligentes, que possibilitem crescimento.
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Porque 97% dos fabricantes recorrem
à gestão empresarial
Com recursos avançados integrados, como mobilidade, análise, painéis e
alertas, as soluções de gestão empresarial atuais, cheias de recursos, são
mais simples, flexíveis e fáceis de usar. Os funcionários podem acessar as
informações de qualquer lugar, a qualquer momento e depois compartilhálas. As decisões podem ser tomadas rapidamente e as tarefas podem ser
feitas no momento do contato. E quando os dados são fáceis de encontrar,
de pesquisar e de compartilhar no depósito central, ficam mais fáceis de
serem analisados. As decisões se tornam mais conscientes e significativas,
e as tarefas mais eficientes.
É por isso que 97% dos principais fabricantes utilizam soluções de gestão
empresarial mais simples e flexíveis para gerenciarem suas operações1 . Estas
soluções modernas oferecem a funcionalidade de que eles precisam para
lidar melhor com seus principais desafios:

Principais desafios que os fabricantes enfrentam atualmente:1
Administrar as expectativas de crescimento

47%
Atrasos na tomada de decisão por conta da falta de informações adequadas

38%
Custos elevados

31%
Incapacidade de reagir rapidamente e de forma econômica às mudanças

20%
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Nem todas as soluções são criadas da mesma forma
Como obter o máximo de sua solução de gestão empresarial? Fabricantes com maior ROI são aqueles que utilizam a solução em toda a empresa. Para isso, é preciso
certificar-se de que sua solução é altamente funcional e fácil de usar.
Os módulos da solução determinam sua funcionalidade. A solução deve incluir no mínimo módulos de livro razão geral, contas a pagar, contas a receber, pedidos de compra,
pedidos de venda e um módulo de controle de estoque muito sólido. Outros módulos são mais específicos da área de manufatura como listas de materiais, planejamento
de exigências de materiais, planejamento de recursos de fabricação e alocação de componentes. Como cada empresa de manufatura é única, é importante escolher os
módulos que satisfazem suas necessidades específicas.

Estes são os módulos mais utilizados pelas principais fabricantes2:

90%

90%

87%

83%

80%

77%

Contas a pagar livro

Razão geral

Compras

Controle de estoque

Contas a receber

Gestão de pedidos

73%

70%

70%

57%

57%

40%

Planejamento de exigências
de materiais

Gestão de depósito

Gestão de ativos fixos

Projeção/planejamento de demanda

Plano-mestre de produção

Execução da produção
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Nem todas as soluções são criadas da mesma forma (continuação)
Em seguida, para certificar-se de que sua solução de gestão empresarial oferece o máximo de produtividade, ela precisa ser fácil de usar. É possível fazer isso utilizando
recursos como uma experiência de usuário, compatível com as necessidades do consumidor e funcionalidades sociais, móveis e analíticas. Esses recursos ajudam os
colaboradores da empresa – desde a área de TI até a área de vendas, fabricação, finanças e engenharia – a encontrarem mais facilmente informações e tomarem decisões
mais rapidamente. É por isso que os principais fabricantes têm mais probabilidade de oferecerem soluções que contenham recursos que facilitem a usabilidade3:

Uma solução integrada e fácil de usar, para decisões mais rápidas
Os responsáveis pelas decisões podem detalhar dados resumidos e transações

71%

Os relatórios podem ser acessados como autoatendimento

53%

A solução pode ser rapidamente modificada para reagir às mudanças da empresa

53%

Ajuda e treinamento com base em contexto

50%

Portal de treinamento on-line/ajuda/suporte

48%

Colaboração em tempo real em todos os departamentos e divisões

43%

Painéis pré-configurados e páginas iniciais baseadas em funções

39%

Visão completamente integrada de todas as informações do cliente

29%
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Produtividade e muito mais – com a solução correta
Imagine o que você pode fazer com a capacidade de coletar e assimilar dados em tempo real e convertê-los em conhecimentos úteis. Reduza o prazo de envio.
Melhore as taxas de entrega. Reduza os níveis de estoque. Aprimore a precisão da projeção. Os fabricantes que utilizam completamente o potencial das soluções
de gestão atuais veem melhorias operacionais significativas, e não há motivo para você não ser um deles.
Com uma solução mais simples, rápida e flexível, os fabricantes podem aproveitar processos empresariais padronizados, agilizados e simplificados, que aumentam
a eficiência e a produtividade.

“Como a solução integra todas as informações e os processos
empresariais em um único sistema de software, a Clotan Steel
agora se beneficiará do controle em tempo real e da visibilidade
de todas as suas atividades.”
—Chris Boshoff, proprietário, Boshoff Computer Solutions
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Produtividade e muito mais – com
a solução correta (continuação)
Eles também se beneficiam da melhor colaboração e do compartilhamento de
informações nas áreas de manufatura engenharia e vendas. Finalmente, todos da
organização têm acesso às mesmas informações ao mesmo tempo, uma realidade
que valeu o investimento, de acordo com Frédéric Devine, diretor de TI da Gyma:

“O Sage X3 agiliza simplifica a relação entre planejamento,
compras e estoques, ajudando-nos a criar e otimizar
quase 12.000 ordens de produção ao ano em nossas
duas fábricas.”
E John Babcock, CFO da Satellite Industries Inc., atribuiu à solução da Sage pela
modernização da infraestrutura e das aplicações de tecnologia da empresa para
alcançar melhor eficiência e produtividade:

“Eu posso estar em meu escritório em Minnesota e enviar
um orçamento para um cliente na Alemanha, enviando-o
em alemão, com o valor em euros. Melhor ainda, posso
realizar a mesma tarefa, com tanta eficácia, do meu iPad
em uma lanchonete.”
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Veja como começar
A gestão empresarial é um componente essencial para o crescimento dos
fabricantes da atualidade. Com uma solução mais simples e flexível, que fornece
aos seus colaboradores as informações que eles precisam e incentiva as melhores
práticas, você pode controlar suas operações e tomar melhores decisões. Considere
estes cinco pontos para ajudá-lo a começar:
Defina necessidades de seleção. Consulte usuários de toda a organização para entender
e priorizar os pontos problemáticos de seus negócios. Após fazer isso, você pode avaliar
os recursos dos quais precisa para resolver estes problemas. Certifique-se de que todos
recebam as informações, as áreas de TI, vendas, fabricação, finanças e engenharia.
Acesso é tudo, então procure uma solução que inclua a tecnologia móvel.
Independentemente de seus colaboradores estarem no escritório, em campo ou na linha
de produção, eles precisam ser capazes de tomarem decisões rapidamente ou realizar
tarefas no ponto de contato.
A análise integrada à sua solução de gestão empresarial oferece aos seus funcionários
a capacidade de ter ideias que, do contrário, não existiriam. Isso leva a decisões mais
inteligentes, que é o principal objetivo de uma estratégia de tecnologia voltada para
o crescimento.
Realize treinamentos que possibilitarão que seus colaboradores aproveitem suas
ferramentas ao máximo. Ao aproveitar completamente todas as funcionalidades
disponíveis, seus negócios serão radicalmente aprimorados. Em alguns casos, os
materiais de treinamento podem ser integrados diretamente à sua solução.
Considere utilizar sua solução de gestão empresarial na nuvem. As soluções em nuvem
oferecem baixo custo total de aquisição, custos iniciais reduzidos e menores custos
e esforços de atualização. Além disso, elas foram criadas para que suas operações se
desenvolvam rapidamente.
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Resultados comprovados para fabricantes
A Sage ajuda as empresas de manufatura grandes e pequenas a aproveitarem o potencial
e o controle da gestão empresarial moderna com mais simplicidade do que nunca. Nós
ajudamos empresas como a sua:

A solução correta pode ajudá-lo a administrar toda a operação

• A aumentarem a satisfação do cliente, acelerando as respostas às perguntas e solicitações com valores

de uma quantidade crescente de informações.

e custos dos produtos.

de fabricação de forma mais rápida e eficaz, desde compras e o
agendamento, até o chão de fábrica, inventário, vendas e finanças.
Há 35 anos a Sage ajuda empresas como a sua a obterem vantagens

Entre em contato hoje mesmo para agendar uma visita e, assim,

• A otimizarem processos e terem controle em tempo real sobre os detalhes da ordem de serviço e com

discutirmos como você pode aumentar a eficiência de suas operações
sem a complexidade dos sistemas de ERP antigos.

um conhecimento mais profundo dos custos da produção.
• A verificarem se os produtos satisfazem ou excedem os critérios elevados dos clientes e os adaptarem
aos requisitos de compliance.

Email: infoaxis@infoaxis.com.br.
Site: www.infoaxis.com.br.

• A gerenciarem o atendimento ao cliente, a garantia e as ordens de serviço como parte dos principais
processos da organização, aumentando a rastreabilidade.

“Como criar um ambiente de fabricação moderno e eficaz com ERP”, Aberdeen Group, outubro de 2014
“Aumente suas operações de fabricação escolhendo um sistema de ERP fácil de usar”, Aberdeen Group, abril de 2016
“Aumente suas operações de fabricação escolhendo um sistema de ERP fácil de usar”, Aberdeen Group, abril de 2016
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