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FINANÇAS
TESOURARIA
ANTICIPAÇÃO
A solução deﬁnitiva para
a sua tesouraria em SAP
Com Pyxis poderá obter e gerir a posição e previsão de liquidez do seu grupo empresarial em
tempo real, através da automatização completa de todos os processos relacionados,
fornecendo informação relevante para a tomada de decisões

O que lhe oferece o Pyxis?

Gestão de extratos
bancários

Gestão de posição
e liquidez

Controlo
bancário

Gestão de ativos
correntes

Porquê Pyxis?

Máxima ﬁabilidade e cobertura

Redução das necessidades de ﬁnanciamento
através da centralização da liquidez e de uma
maior antecipação das necesidades

Melhor informação
para a tomada de
decisões e em
tempo útil

pyxis
by

Relatórios,
declarações e outros

Para todas as empresas e grupos empresariais
Pyxis é uma solução adequada para qualquer
tipo de empresa, independentemente do seu
sector ou dimensão organizacional
Maior controlo
bancário:
poupança em
comissões,
interesses, etc.

Para ambientes locais e multinacionais
Pyxis permite gerir processos de tesouraria em
empresas de todo o mundo: gestão de moeda,
formatos de extratos, métodos de pagamento,
plataformas, etc.
Para todos os modelos da Tesouraria

Aumento da
produtividade
através da
automatização
de processos

Gestão de novas
linhas de
ﬁnanciamento
associadas ao capital
de exploração
(circulante)

A ﬂexibilidade do Pyxis permite a evolução de
modelos com diferentes graus de centralização
da liquidez baseados no cash pooling até
modelos mais avançados de Banco Interno ou
Fábrica de Pagamentos/Cobranças

Fiabilidade, integração
e escalabilidade
Uma solução que se integra em
SAP ECC ERP e SAP S/4HANA

Otimizar o desempenho da sua solução
de SAP Treasury, assegurando o
retorno do seu investimento

Quer saber mais?

Visite-nos em
www.stratesys-ts.com/pyxis/pt
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