
Descubra como não perder
tempo nem dinheiro! 

Conheça as nossas soluções
para rastreamento e automação
dos processos de recebimento 

fiscal e contas a pagar

Stratesys especialista nº1 
no Brasil em implementações do 
Vendor Invoice Management 
for SAP by Opentext
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 Reconciliação e lançamento automático

Monitoramento / Auditoria 

Verificar e
completar

• Dados incompletos 

• Dados incorretos

• Dados inconsisten-
tes

• 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

Reconciliação automática de faturas

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

Especialistas

OpenText
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OpenText

>>Stratesys Value Pack Brasil

SAP Vendor Invoice Management by OpenText

Cenários - Tipos de notas localizados
para Brasil suportados pela solução

• Notas com pedido de Compras com Entrada de Mercadorias e fatura 
(MIGO e MIRO)

• Notas com Pedido de Compras sem Entrada de Mercadorias (Direct PO)
• Entrada de Nota fiscal eletrônica NF-e (xml)
• Entrada de DANFE em papel ou formato pdf
• Entrada de CT-e (todos os tipos de operação de transporte)
• Entrada de DACTE em papel ou formato pdf
• Entrada de Nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e)
• Entrada de Nota fiscal de serviço em papel ou formato pdf
• Entrada de Nota de Crédito
• Entrada de Nota de Débito
• Entrada de Remessas
• Entrada de Serviços com folha
• Entrada de Embalagem Retornável
• Entrada de Materiais Indiretos / Ativo Imobilizado
• Entrada de Material de Manutenção
• Entrada de processos de Contabilidade Financeira (FI)
• Entrada de Nota Fiscal - One Time Vendor
• Nota Fiscal de Amostra
• Nota Fiscal de Importação
• Nota Fiscal de Fatura de Triangulação 
• Nota Fiscal Writer
• Nota Fiscal de Transferência entre Plantas de Material Estocável
• Devolução de Material não utilizado em Subcontratação
• Retorno de Armazenagem em Depósitos de Terceiros
• Débito Subsequente

VIM

>20
clientes

20
especialistas 

>>nossos números

Funcionalidades de localização Brasil
incluídas no Stratesys Value Pack Brasil

• Integração automática com SAP GRC.
 - Entrada do XML 
 - Envio de manifesto destinatário
 - Consulta status da nota
• Integração com plataforma corporativa de compras Ariba.
• Integração com outras plataformas de mensageria (Neogrid, 

Edicom, etc).
• Cálculo de retenções para os cenários do Brasil utilizando 

TAXBRA
• Entrada de Mercadoria automatizada.
• Inbound Delivery automatizado.
• Identificação dos itens do pedido relacionados à fatura.
• Criação nota fiscal Writer J1B1N.
• Movimentação de mercadoria para transferência MB1B.
• Movimentação de mercadoria entrada por pedido MB03
• Compensação posterior para material disponibilizado MB04.
• Workflow de Aprovação de Documentos FI e MM com sistema 

de alçadas
• Controle de prazos e pagamentos.
• Entrada de notas via e-mail.
• Rastreabilidade das ações executadas sobre as notas durante o 

processamento.
• Tratamento de inconsistência de dados através de Workflow.
• Visualização dos dados do XML como imagem.
• Nota Fiscal de Amostra
• Nota Fiscal de Importação
• Nota Fiscal de Fatura de Triangulação 
• Nota Fiscal Writer
• Nota Fiscal de Transferência entre Plantas de Material 

Estocável
• Devolução de Material não utilizado em Subcontratação
• Retorno de Armazenagem em Depósitos de Terceiros
• Débito Subsequente

Validações automáticas do VIM com Regras de
negócio adaptadas a localização Brasil

• Validação do saldo existente
• Validação de retenções baseada no cadastro do fornecedor
• Validação do CNPJ do fornecedor e do destinatário 
• Validação da inscrição estadual do fornecedor
• Validação do código do imposto
• Validação da entrada de mercadoria (opcional por tipo de nota)
• Validação do valor do pedido x valor da nota (respeitando os limites de 

tolerância)
• Validação de itens excluídos do pedido
• Validação de itens bloqueados no pedido
• Validação da fatura contra pedido finalizado, bloqueado ou eliminado
• Validação de tipo de fatura
• Validação dos períodos fechados
• Validação da localidade do fornecedor da nota
• Validação de dados cadastrados no fornecedor
• Validação de objetos de custos bloqueados
• Validação de fornecedores marcados para exclusão 
• Validação de fornecedores bloqueados
• Validação de período permitido para entrada de fatura

>>nossas Referências



Projetos em >60 países

Escritórios em 4 continentes
Seu Parceiro
OpenText Internacional 

>>Nossa parceria com 

     Líderes em Tecnologia SAP & OpenText

Stratesys é um Select Partner do programa OpenText for SAP Competence. Este status 
reconhece a Stratesys como especialista na entrega de soluções OpenText ECM for SAP. 
Com esta aliança, nós da Stratesys nos comprometemos a manter o nosso elevado 
conhecimento como especialistas, a ter formação contínua, certificação de soluções, etc. 
Na Stratesys dotamos de um profundo conhecimento e experiência dos produtos OpenText 
que se integram no ambiente SAP.  Nossa experiência em desenho, definição, implementação 
e suporte, junto com o conhecimento específico de requerimentos setoriais (como eCTD e 
Contract Management), nos posicionam como um dos principais parceiros na execução de 
projetos nesta tecnologia. 

Através do Programa de Partners da 
OpenText para SAP Competence, a 
OpenText confia nos parceiros que 
claramente se destacam pela expertise 
técnica SAP de outros fornecedores de 
serviços e empresas de consultoria de 
mercado. 
Os partners SAP Competence são 
completamente comprometidos, 
inovadores e orientados ao crescimento 
das companhias com um conhecimento 
excelente de projetos, setores e 
processos de negócio.

Por que Stratesys

• A Stratesys formalizou a aliança 
como sócio tecnológico de 
referência com a OpenText em 
2007, embora anteriores parcerias 
em 2004.

• Somos a 1ª companhia em Ibéria 
(ano de 2008) em obter o ranking 
oficial da SAP Competence Partner.

• A Stratesys foi a primeira a ser 
premiada em Ibéria com o EMEA 
OpenText Partner Spotlight em 
junho de 2011.

• A Stratesys conta com uma das 
maiores equipes de especialistas 
das soluções OpenText em Ibéria.

• Possuímos um centro especializado 
próprio, onde mostramos a 
evolução e capacidades de todas 
as soluções de gestão documental 
da OpenText.

• Em 2015, pelo 6º ano consecutivo, 
estamos certificados em TODAS as 
soluções horizontais e verticais do 
portfólio SAP relacionadas a 
OpenText. Stratesys é a única 
empresa em Ibéria com esta 
certificação.

• 1ª empresa espanhola a publicar 
casos de sucesso oficiais com a 
OpenText, com relação a 
implantações de soluções de 
gestão documental integrada com a 
SAP.

• Possuímos um total de 3 soluções 
disponíveis em OpenText Solution 
Catalog que foram validadas e 
certificadas pelo fabricante para a 
sua distribuição a nível mundial.

One
Global
Team

BRASIL | CHINA | COLÔMBIA | ESPANHA | MÉXICO | PORTUGAL | USA

www.stratesys-ts.com/br

Através da aplicação 
de serviços TIC 
implantamos 
soluções OpenText 
em vários setores

Utilities e
Energia

Indústria
Setor Público,
Saúde e
Educação

RetailConsumo

Farmacêuticos

Telecom
e Mídia

Banco e
Seguros

Serviços,
Construção e
Imobiliária

Transportes

Stratesys é SAP Service Partner 
especializado em serviços de 
implementação e suporte para as seguintes 
SAP Solution Extensions by OpenText:

• SAP Invoice Management by OpenText
• SAP Digital Asset Management by OpenText
• SAP Extended ECM by OpenText
• SAP Document Presentment by OpenText
• SAP Employee File Management by OpenText
• SAP Document Access by OpenText
• SAP Archiving by OpenText
• OCR Option for SAP Invoice Management by OpenText

Especialistas

OpenText


