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Características

Beneficios

Poupança
Redução de custos baseada 

numa maior eficiência e 
maior capacidade de gestão 

do processo de 
aprovisionamento

Controlo
Melhoria no controlo de 

gastos através da 
utilização de KPIs 
standerizados de 

compras estratégicas

Comunicação
Ambiente comum para 
a troca de informação 
com os fornecedores, 

evitando contactos 
telefónicos e emails

Auditável
Falicita a execução com base 

em processos facilmente 
auditáveis e em documentação 
homógenea de processos de 

compra indirectos

Acelerador
Acelera o time to 
market através de 

procedimentos 
standerizados e 

simplificados

Ambiente de colaboração entre 
compradores e vendedores

Incorporação simplificada do 
processo para fornecedores

Paineis de controle e relatórios 
analiticos de alta performance

Rápido e fácil de implementar

Integração standerizada com 
SAP (origem) e No-SAP ERP

Milhões de
Parceiros Comerciais3.1 270+ Milhões de 

Transacções ~US$1,5 Triliões de 
Investimento

Welcome Sourcing facilita e potencía a gestão das compras estratégicas da tua empresa. Melhora a comunicação 
com os fornecedores, optimiza e simplifica as actividades do processo de aprovisionamento indirecto

SAP Ariba Network

Multinacional de Serviços Digitais

WELCOME SOURCING 
PERMITIRÁ À TUA 

EMPRESA DIMINUIR OS 
CUSTOS DERIVADOS DO 

APROVISIONAMENTO 
ESTRATÉGICO 

INDIRECTO

A MELHOR SOLUÇÃO PARA

A GESTÃO 
DE COMPRA
INDIRECTA



•  Partner SAP - todos os certificados exigidos por SAP Ariba
•  Reconhecimento Cloud Procurement Sulutions em Espanha - SAP Ariba Partner
•  Reconhecimento SAP Brasil - Expertise 2018 em Soluções Cloud Procurement
•  Reconhecimento SAP Ariba em LATAM - Prémio Mejor Partner Práctica Ariba Brasil 2017

eProcurement Excellence Center

ESPECIALISTAS GLOBAIS EM SOLUÇÕES SAP ARIBA

SAP Quality Award 2018 
INNOVATION CATEGORY

SAP Ariba Strategic Sourcing

welcome
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by

NECESSITAR
Identifica e gere as 

necessidades dentro da 
Organização

DECIDIR
Realiza processos de adjudicação, 

tendo em conta critérios 
quantitativos e qualitativos

ANALISAR
Analisa, homogeniza e 

prepara os dados para a 
tomada de decisão

DESCOBRIR
Permite encontrar novos 
fornecedores para qualquer 
categoria e em diferentes geografias

SOLICITAR
Gestão de projectos de 
aprovisionamento baseada em 
templates preconfigurados

NEGOCIAR
Recebe toda a informacão 
solicitada e estabelece acordos 
sobre os termos da transacção

Direitos autorais Stratesys Technology Solutions SL. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer meio, 
para qualquer propósito, sem a permissão expressa da Stratesys. Todos os produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas

www.stratesys-ts.com

FUNCIONALIDADE welcome sourcing
by

Queres saber mais? Contacta-nos! www.stratesys-ts.com/welcome-sourcing

8% 60%

Poupança 
de Gastos

Redução de 
Custos Operativos

POUPANÇA
CUSTOS

75%

Ciclos transacionais mais 
rápidos por processamento 
automático de transações

MELHORÍA
EFICIÊNCIA

75%

Melhoría na qualidade dos pedidos 
com base no aumento do nivel de 
execução da gestão de contratos

GESTÃO
CUMPRIMENTO

70%

Melhoria na negociação de 
descontos. Ciclos de 

Pagamento mais rápidos

OPTIMIZAÇÃO
CASH FLOW

A NOSSA PROPOSTA DE VALÔR

Actividades de integração avançada

eLearning para Onboarding de fornecedores

Dashboard Executivo

Package AvançadoPackage Básico

Processos Pré-configurados
Welcome Sourcing incluí templates pré-configurados e 
fluxos de trabalho para as principais categorias de compra

Relatórios Complementares e KPIs

Package baseado na solução standard

https://www.stratesys-ts.com/welcome-sourcing
https://twitter.com/stratesys
http://www.stratesys-ts.com
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://www.flickr.com/photos/stratesys
https://plus.google.com/u/0/104169320569300388576

