
Multinacional de Serviços Digitais

O SAP Ariba é a maior plataforma colaborativa entre compradores 
e vendedores que fornece um conjunto de soluções que otimizam 

os processos operacionais e estratégicos de compras

A MELHOR SOLUÇÃO PARA
COMPRA ESTRATÉGICA

Características

Rápido retorno do investimento (ROI) 
graças à redução de custos e melhoria na 
eficiência dos processos de compra

Redução de prazos a partir do momento 
que surge a necessidade de comprar até o 
pagamento da fatura ao fornecedor

Mitigar erros de operação tanto pela parte 
do fornecedor, bem como para o cliente

Automação de processos e notificações

Rastreabilidade de atividades no fluxo 
de compras

A principal vantagem dos ambientes SAP ARIBA é a 
maneira colaborativa na qual os processos são desenvolvidos. 
As informações são compartilhadas e transmitidas entre 
comprador e vendedor, e também entre diferentes 
departamentos da empresa de forma dinâmica e on-line, 
com a possibilidade de trabalhar em documentos comuns 
(por exemplo, MS Office ou Adobe).
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ESPECIALISTAS GLOBAIS
EM ePROCUREMENT
Serviços especializados
e soluções inovadoras

eProcurement Excellence Center

Desde Stratesys, recomendamos 
a suíte SAP Ariba como a melhor 
solução para cobrir o todo o 
processo de compra.

É uma aposta clara de futuro 
para empresas que querem 
desenvolverse de forma ágil em 
mercados em constante 
mudança e cada vez mais 
global e colaborativo.

A tela de apresentação do Ariba é um 
painel personalizável. Neste painel que 
se presentam os relatórios e gráficos 
de gestão que o usuário considera 
mais relevante, as atividades 
planejadas pendentes de realizar e 
alertas sobre estas atividades, e as 
ações usadas com mais freqüência

A suíte Ariba faz uma contribuição completa para processos de compras estratégicas do ponto de vista funcional

Beneficios

Redução significativa da relação 
custo/benefício. Economia líquida 
nos custos de aquisição e redução 
do tempo nos processos de compra

Acesso à colaboração com novos 
fornecedores/clientes com Ariba 
Discovery

Melhoria na experiência do usuário

Redução do TCO no mapa de sistemas da empresa

Melhoria na padronização e integração de 
processos e sistemas

Facilidade de integração com o SAP ERP/S4 HANA 
(nativa) e outras aplicativos

Compatibilidade com ferramentas como MS Office 
ou Adobe PDF

Disponibilidade de informação 
em tempo real

Melhoria na rastreabilidade e 
transparência dos processos. 
Ferramenta poderosa em 
relatórios e painéis (cockpit)

Automatização de atividades e 
redução de tarefas manuais

Permite uma visão integral (360º) do 
ciclo de vida de um fornecedor, de 

seu desempenho e dos seus riscos

SUPPLIER MANAGEMENT AND RISK

Ambiente colaborativo para a gestão e 
negociação de contratos destacando sua 

integração com MS Office e PDF, seu 
gerenciamento de cláusulas e sua 

poderosa definição de workflows de 
aprovação já com a assinatura

CONTRACT MANAGEMENT

Gestão de licitações e leilões para a 
prestação de serviços e produtos, tanto 
indiretos quanto diretos

SOURCING

Integração da aplicação com catálogos 
eletrônicos. Esta integração pode ser 
com catálogos próprios ou com 
catálogos de fornecedores (PunchOut)

CATÁLOGOS

Ambiente colaborativo que permite a realização de compras de serviços e 
compras direta e indireta. Permite a completa gestão das atividades desde o 

processamento do pedido até o pagamento da fatura ao fornecedor

PROCUREMENT TO PAY (GUIDED BUYING & SPOT BUY)
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