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SUPPLIER
QUALIFIER

Ferramenta ágil, confiável e usual que elimina trabalho 
burocrático da área de compras e de seus fornecedores 
disponibilizando recursos para atividades estratégicas

AUTOMATIZAÇÃO INTELIGENTE DO PROCESSO
DE HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES
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A homologação e qualificação de fornecedores, além de estratégicas ao processo de compras, são 
essenciais para padronizar os níveis de demandas aos fornecedores e mitigar possíveis riscos 
inerentes ao negócio.

No Ariba SIPM / SLP a documentação e os certificados solicitados aos fornecedores são 
capturados e imputados manualmente, sendo quase sempre o próprio fornecedor o responsável 
por anexar a documentação necessária, garantindo sua veracidade e atualização periódica.

Além disso, a análise da documentação para decidir se deve ou não endossar cada fornecedor é um processo 
demorado para os profissionais das áreas de compras.

Para tornar o processo completo mais eficiente do início ao fim e garantir a veracidade das informações e certificados 
analisados, a Stratesys desenvolveu uma solução que automatiza a busca e análise de documentação, facilitando que os 
profissionais possam concentrar seus esforços nas atividades de compras mais estratégicas.

Nossa solução se caracteriza por sua homogeneidade e integração com SAP ARIBA SIPM/SLP.

Automatiza o carregamento e análise da 
documentação, permitindo uma economia 
de custos operacionais no processo de 
homologação de fornecedores

Acelera o processo de aprovação do fornecedor e garante a 
veracidade e integridade das informações

Permite manter atualizada a documentação e 
certificados dos fornecedores, gerenciando a 
expiração e procurando periódica e automaticamente 
as versões mais atualizadas

Setup rapido que acelera a 
utilização da solução

Características

https://www.stratesys-ts.com


Ativa a 
comunicação com 
o fornecedor se a 
classificação for 

positiva ou 
solicitar medidas 

corretivas na 
documentação,
se necessário

FUNCIONALIDADE

• Consulta Simples Nacional

• Cópia do Cartão de CNPJ

• Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais/INSS

• Comprovante Inscrição Municipal

• Certidão Negativa de processos trabalhistas

• CFR (Certificado de Regularidade do FGTS)

• Comprovante Inscrição Estadual - SINTEGRA

• Cadastro Técnico Federal (Ibama)

• Certificação INMETRO

• Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas - RNTRC, 
da ANTT (para modal rodoviário)

• (CEIS) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

• (CNEP) Consulta Cadastro Nacional de Empresas punidas

• (CEPIM) Cadastro de Entidades sem Fins Lucrativos Impedidas

• (COAF) Pesquisa de pessoas obrigadas

• (CNCIAI) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

• Lista OFAC          

Reduzir tempo, custos e erros no processo de aprovação do fornecedor, resultando em uma redução no TCO 

Facilita a colaboração e melhora o grau de satisfação dos fornecedores

Redução de tempo de trabalho para os departamentos de compras e compliance

Processo de homologação automática contínua com renovações e controle de validade de documentos 

Monitor de Controle de Homologação com integração com interface SAP UI5

Conformidade com os padrões de segurança mais comuns (Testes de Hacking ético e de acesso a dados do 
diretório ativo ou dados do fornecedor) 

Seleção de fornecedores para 
homologar documentos necessários

Busca automática em sites oficiais 
dos documentos solicitados

Gestão de erros e nova busca quando 
os sites não estão disponíveis

Anexo automático do documento no Ariba

Extração das informações relevantes 
através de técnica computação visual

Complemento de informações relevantes 
de informações relevantes no perfil do 
Fornecedor ARIBA

Configuração de regras de negócio 
aplicando rateios e pesos aos dados 
obtidos a partir dos documentos 

Aplicação das regras de negócio definidas 
para cada documento/certificado e seus 
dados correspondentes e valores possíveis 

Cálculo da classificação de homologação 
para o fornecedor de acordo com as regras 
e pesos configurados para cada 
documento 

Atribuição da classificação do fornecedor 
no questionário do ARIBA SIPM/SL
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BÚSCA DE 
DOCUMENTOS

DISPONIBILIZA DOCUMENTOS
NO ARIBA SIPM / SLP

ANÁLISE DAS 
INFORMAÇÕES
OBTIDAS

CÁLCULO DE
QUALIFICAÇÃO DE
FORNECEDORES

Vantagens

Documentação automatizada com a solução (para Brasil)
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Quer saber mais? Visíte-nos!

www.stratesys-ts.com

ESPECIALISTAS GLOBAIS
EM ePROCUREMENT
Serviços especializados
e soluções inovadoras

eProcurement Excellence Center

ÁREAS DE ATUAÇÃO

CSC INOVAÇÃO PERSONAS CLIENTES

CONSULTA
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Leitor de documentos e 
Atualizador de datos

Database Cloud

Conector Ariba SIPM

Receptor de Consultas
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SISTEMA
Resultado

Solicitação de 
Homologação 
e Documentos

Beneficios

Eficiência
A busca e o upload automáticos 

de documentos e certificados 
necessários para a aprovação do 
fornecedor permitem acelerar o 

processo e reduzir os custos 
operacionais

Confiabilidade
A integração com o SAP ARIBA 

SIPM / SLP, garante a 
consistência e qualidade das 
informações processadas e 

garante a integridade do 
processo de aprovação

Continuidade
Depois que o fornecedor for 

aprovado, o u-qualify manterá 
a documentação e os 

certificados atualizados com 
novas versões e com controle 

de validade automático

Usabilidade
O design e a interface da 

solução facilitam a usabilidade, 
o que permite otimizar o 

trabalho e a satisfação de 
usuários de compras e 

fornecedores
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