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Com a integração do OnBase by Hyland, a sua empresa amplia as poderosas 
ferramentas fornecidas pelo sistema integrado de gestão empresarial (ERP) 
SAP, incorporando as funcionalidades de gerenciamento de documentos e 
workflow da solução de gestão de conteúdo empresarial (ECM). Assim, todos 
os departamentos da empresa - contas a pagar, contas a receber, RH e jurídico 
- podem acessar documentos e informações relevantes a seus processos 
diretamente das já conhecidas telas do SAP.

Documentos, tais como faturas, ordens de compra, contratos e integração 
de novos funcionários, tornam-se imediatamente disponíveis para os 
funcionários, eliminando a busca incessante de informações e acelerando 
processos em toda a sua organização.

Agilize Contas a Pagar
O OnBase captura faturas, guias de remessas e ordens de compra 
imediatamente após serem recebidas e as armazena eletronicamente, sendo os 
documentos recebidos por correio, fax, transferência EDI, e-mail ou qualquer 
outra forma. Com um simples clique duplo do mouse, é possível acessar 
imediatamente as informações a partir das telas SAP relacionadas.

Utilizando ferramentas para processos de negócios, o OnBase automaticamente 
roteia os documentos para seus processos de aprovações e pagamentos, 
eliminando a necessidade de revisões manuais vagarosas. Isso abaixa o custo 
de cada fatura ao mesmo tempo que mantém os funcionários de contas a pagar 
focados em tarefas de maior valor, como o processamento de exceções.

Ao longo do processo, o OnBase envia notificações sobre o status de um 
pagamento aos funcionários envolvidos, trazendo visibilidade ao processo para 
evitar multas por atraso de pagamento.

Simplifique Contas a Receber
O OnBase armazena todos os documentos de forma segura em um repositório 
eletrônico central ligado diretamente ao SAP, permitindo que funcionários 
acessem as informações necessárias sem precisar sair do ambiente de ERP ao 
qual estão acostumados. 

Com a diminuição do tempo gasto na busca de documentos relacionados, o 
prazo médio de recebimento (DSO) da sua organização é reduzido, melhorando 
assim o fluxo de caixa. Além disso, o acesso imediato a informações permite 
que funcionários resolvam problemas na primeira ligação, acelerando a 
resolução de questões e elevando o nível de atendimento ao cliente.

Worflows automatizados também aceleram os processos de aprovação, 
reduzindo o tempo de cobrança e DSO. As trilhas de auditoria, os relatórios 
instantâneos e os painéis executivos possibilitam o acompanhamento dos 
processos em tempo real. Dessa forma, as organizações gerenciam melhor o 
fluxo de caixa e reduzem o risco de aplicação indevida de fundos.
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Melhore o desempenho de Recursos Humanos
Desde o recrutamento e integração de funcionários até o gerenciamento de 
registros e da folha de pagamento, o OnBase administra todos os documentos e 
os processos. Assim, o RH pode se concentrar nas pessoas, não na papelada.

Com pastas eletrônicas seguras para cada funcionário, o OnBase oferece ao RH 
um local central para armazenar as informações dos funcionários, permitindo 
identificar facilmente os documentos que estão faltando. O OnBase também 
automatiza a retenção de documentos, guardando-os pelo período correto e 
enviando notificações para alertar os funcionários de quando os documentos 
serão eliminados, melhorando a conformidade.

Para estender o valor de seu software atual, o OnBase integra-se às soluções 
de RH, conectando os sistemas para garantir a exatidão das informações e dos 
processos de folha de pagamento.

Assuma o comando dos seus contratos
O OnBase otimiza o gerenciamento de contratos. Com ajustes de segurança 
configuráveis, as organizações podem conceder diversos níveis de acesso 
a grupos ou indivíduos específicos. Com acesso a todos os documentos 
relacionados no OnBase, os usuários autorizados podem editar contratos onde 
quer que estejam. 

Para fins de auditoria, o OnBase armazena todas as versões existentes de 
cada contrato e encaminha automaticamente os contratos finalizados aos 
funcionários adequados para agilizar a aprovação. O OnBase também captura 
uma assinatura digital para firmar o documento.

As configurações da retenção automatizada permitem que as empresas 
armazenem contratos no OnBase por um período específico e que as 
informações sejam eliminadas no fim desse prazo. Notificações eletrônicas 
alertam sobre contratos que estão prestes a alcançar sua data de vencimento ou 
que precisam ser renovados. Dessa forma, nenhum detalhe passa despercebido.

A integração SAP e OnBase possibilita aos funcionários acessar as informações 
de que precisam no momento em que precisam delas, aprimorando os 
processos de toda a organização.

Veja mais em OnBase.com/pt-br/SAP »

 

"Os usuários não precisam sair 
do nosso sistema SAP para 
encontrar faturas. Só basta 
clicar no SAP e os documentos 
relacionados aparecem".

- Paul Niemantinga, diretor de Contas a Pagar,  
Clicks Group Limited

http://www.onbase.com/pt-br/sap

