
VIM

Arquivamento de dados e documentos
Arquivamento e acesso de documentos

Invoice Management FI

Reconciliação automatizada 
e postagem Pay

Vendor Invoice Management

Redução de Custo

Melhoria de Produtividade

Diminuição de erros

INVOICE

Detalhes de 
requisição de nota

Atualização de 
status do pedido

Integração Ariba - VIM Conecte-se à Rede Ariba e receba e gerencie notas 

fiscais de seus fornecedores de forma homogênea

Integração completa do processo "PROCURE TO PAY" com as soluções ARIBA - VIM - SAP ERP

Descubra como não perder
tempo nem dinheiro! 

Conheça as nossas soluções
para rastreamento e automação

dos processos de 
recebimento fiscal e contas a pagar

Redução
do custo de

processamento
por notas

Melhor
relação 
com os

fornecedores

Eliminação
do trâmite
de papel

no processo
Relatórios 

mais 
rápidos 

e precisos

Redução
do número de
faturas pagas
com atraso

 

SAP Invoice Management by OpenText 

Reconciliação automática de faturas 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Reconciliação e lançamento automático

Monitoramento / Auditoria 

Verificar e
completar

• Dados incompletos 

• Dados incorretos

• Dados 
inconsistentes

• Roteamento 
automático para 
resolução da 
exceção   

• Baseado nos 
campos da fatura

• Função especial 
para análise de 
duplicidade

• Fácil alteração das 
variáveis

• Fatura anterior 
disponível para 
comparação

Verificar
duplicação

• 30+ regras 
configuráveis para 
faturas com pedido

• 15+ regras 
configuráveis para 
faturas sem pedido

• Colaboração 
automática para 
resolução

• Lançamento 
automático

Regras de
negócios

• Roteamento para 
contabilização, 
validação e 
aprovação

• Rota de aprovação 
parametrizável

• Lançamento 
automático pós 
aprovação

Aprovação

• Liberar para 
pagamento 
apenas após a 
resolução

• Garante a 
obtenção de todos 
os descontos por 
pagamento 
antecipado

Pagamento

Stratesys 
especialista nº1 no Brasil 

em implementações do 
Vendor Invoice Management 

for SAP by Opentext



Descubra como OpenText DAM
permite gerenciar de maneira 

centralizada, objetos de mídia no 
contexto de seus catálogos de 

produtos, e oferecer uma experiência 
de cliente-channel omni consistente

DAM

Reduzir custos ao 
economizar o tempo dos
 funcionários em achar 

ativo digital correto

A Stratesys ajuda a 
melhorar o valor da sua 
marca, por gerenciar 
melhor mídias valiosas e 
vídeos com Open Text 
Digital Asset Management 

(DAM) Solução em Software

Gerenciamento 
completo de 

mídia de ciclo 
de vida

Procurar Pesquisar

Encontrar
Atribuir 

catálogo de 
dados

Digital Asset Management

PRODUCT CATALOG MANAGER

Procurar / Pesquisar / Encontrar /
Designar Catálogo de Dados

Ativos
(transformados)

Integração Hybris - DAM
Acelera a implementação de 

projetos omni-channel, através de 

integrações-padrão com a plataforma Hybris 

Economiza tempo

Melhora consistência

Reduz erros

Funções OpenText DAM

Melhora a
colaboração 

entre equipes e 
departamentos

Ao encontrar
torna possível o 

reaproveitamento, 
evitando retrabalho

• Distribui mídias ativas através do Hybris Cockpit
• Pesquisa por pasta
• Pré-visualiza ativos antes de distribuir aos produtos
• Automatiza capitulação (formato, tamanho etc) e 

conversões
• Segurança
• Controle de versão
• Ativos configuráveis metadata e taxonomia
• Mecanismo de Workflow configurável para 

aprovação/ Revisão
• Upload/ importar facilidades incluindo extração de 

metadata
• Download/ Exportar facilidades incluindo pacote
• Duplicação de checagem de ativos
• HTML5 Portal para compartilhamento de ativo
• Interfaces SAP CRM e SAP ERP 
• Integração Adobe Creative Suite
• Integração OpenText Archive  



Solução Qualidade Total 
QA-CAPA
O objetivo de um sistema de gestão de Ações 
Preventivas e Corretivas (CAPA) é investigar e 
identificar a existência de problemas de qualidade 
e de problemas no produto, garantindo medidas 
apropriadas e eficientes para resolvê-los.

Solução para gerenciar 
procedimentos de trabalho 
e operações (SOP)
Nossa solução reúne as melhores práticas do mercado 
e da tecnologia mais avançada para automatizar e 
melhorar o controle de processos críticos de negócio 
para as indústrias química, farmacêutica, de 
dispositivos médicos e de biotecnologia.

SAP Extended ECM

ECM

Gerenciamento completo do 
conteúdo de ciclo de vida

Integração profunda
com SAP

+ =
Capacidade única de 

'Enriquecimento de conteúdo'
SAP Business Processes

SOP Management 
Process Flow 

 

Edit 

Create 

Retire 

Consume 

Electronic 
Sign-off 

 Auto 
Promote 

Review 
history 

 

Controlled 

Authorizer 

Periodic Review 

Archive 

Initiate Create / 
Activate a Review 

Collaborative  
Review 

 
 

Revise 

Review 

Authorize 

Workflow Coordinator 
 

Editor 

Approve 

Consumer 

Active  
Document Folder 

Document  
previous versions 

Current document 
with “Approved” 

Status 

Approving date assigned 

Approver 

Predefined 
Metadata 

Watermark 
Controlled Printing 

Predefined 
workflow 

Predefined Document 
Templates 

Predefined user 
roles 

HR Integration 

TRAINING 
MODULE 

FABRICATION  
GUIDES 

MODULE 

Solução QA-CAPA 
Fluxo do Processo 

Criação 

Revisão de Qualidade 

Ações e Atribuições 

Resumo & 
Fechamento 

Clientes e/ou empregados criam 
uma Desconformidade ou 
Reclamação e os responsáveis pela 
Qualidade são notificados vía:  

• e-mail 
• Área Atribuída (Intranet) 

Usuário de 
Intranet 
Área Pessoal 

 

Usuário de Intranet 
Formulários Web 

Usuário 
de Qualidade 
Revisão de NC 
e Reclamações 

Resumo 
dos Processos 

• Verificar o cumprimento  
de todas as ações  

• Incluir informação adicional  
(custos totais, custos de recuperação 
e média de dias do fechamento) 

• Fechamento 
• Revisão e  Aprovação pelo  

responsável de Qualidade 
• Informar a todos os participantes  

do fechamento do caso 

• Produto e Cliente 
• Agentes envolvidos 
• Documentos 
• Mails 

Usuário de Qualidade 
Classificação de NC  

e Reclamações 

• Importância 
• Razões 
• Causa Imediata 
• Causa Raíz 

Usuário de Qualidade 
Definir e  

Atribuir Tarefas 

Ferramentas  
Colaborativas 

• Foros 
• Documentos 
• Tarefas 
• Informes 
• Fluxos de Trabalho 

• Nome tarefa 
• Atribuição 
• Participantes 
• Data, Data de vencimento, 

Prioridades, Hitos, 
Instruções, Conteúdos, 
Anexos, Categorias 

Tarefa de  
Usuário QA 

Rejeitado 
Cancelação 
Informar Usuários Intranet 

Aprovado 

Lista de 
Desconformidades 

do usuário 

Tarefas e 
Atribuições 

Classificação 

Reclamações 

Informação 
de Negócio 

Estrutura Padrão com 
todo o conteúdo 

relacionado 

Roles e Usuários 
Atribuídos 

Adjuntos 

Lista de 
Reclamações  

de Usuário 

Informação 
de Negócio 

Fases / Marco 
Importante 

Soluções de negócio baseadas na
plataforma OpenText Extended ECM



temos a solução

Líderes em Tecnologia 
SAP e OpenText
INOVADORES E
ESPECIALISTAS

One Global Team
Somos o seu Parceiro Internacional

Projetos em +60 países

Escritórios em 7 países

Brasil | China | Colômbia | Espanha | México | Portugal | USA

Av. Paulista, 491 Conjunto 93 - Bela Vista CEP 01311-000 São Paulo
Tel +55 11 7291 1633, info_sao@stratesys-ts.com

www.stratesys-ts.com/br


