Resumo executivo

Informatica para NetSuite
Informatica Cloud
• Plataforma líder do setor

em integração de nuvem,
reconhecida pelo Gartner
• Interface gráfica de usuário

(GUI) para integração de
dados intuitiva e orientada
por assistente
• Conectividade predefinida

para centenas de aplicativos
empresariais, seja on-premise,
seja na nuvem
• Funcionalidade pronta

para uso, sem exigência de
codificação personalizada

Automatize, sincronize e simplifique os processos
de negócios integrando rapidamente o NetSuite
com outros aplicativos empresariais
Atualmente, as organizações que crescem rapidamente enfrentam os desafios de expandir suas
operações com sistemas cuja quantidade só aumenta. A consequente diversidade de aplicativos
e fontes de dados em várias áreas funcionais resulta em ineficiências dos processos de negócios
e em desafios de integração de dados em todos os departamentos, incluindo vendas, marketing,
serviços, finanças, compras e gerenciamento de funcionários. Como consequência, falta
colaboração e a produtividade fica reduzida.
Em vez de ser vítima do mesmo destino, use a Informatica para capitalizar seu investimento
no NetSuite integrando-o aos aplicativos empresariais, seja on-premise, seja na nuvem.

Integração simplificada do NetSuite
O Informatica para NetSuite oferece a flexibilidade de escolher entre várias edições, de forma
que você possa ter as especificidades de seus requisitos técnicos e de negócios atendidas.
Com a plataforma da Informatica, líder do setor em integração de nuvem, você obtém acesso
aos seguintes recursos essenciais:
• Rápida migração de dados dos aplicativos legados para o NetSuite
• Simplificação do processo que vai da oportunidade até o pedido, do Salesforce CRM

para o NetSuite
• Agilização dos fluxos de caixa por meio da automação de pedidos para o processo de caixa
• Sincronização de dados de contas, contatos, fornecedores, parceiros, produtos e preços
• Capacitação de equipe de vendas com visibilidade back-office nas informações de pedidos,

atendimento, faturamento etc.

Sistemas on-premise

Aplicativos de nuvem e análises

Benefícios para os negócios
Excelente visibilidade para uma tomada de decisão eficaz

Sobre a Informatica
A Informatica é uma fornecedora
líder e independente de
software focada em inovações
transformadoras para o futuro em
todos os assuntos relacionados a
dados. Organizações do mundo
todo contam com a Informatica
para maximizar o seu potencial
de informações e impulsionar
seus principais imperativos de
negócios. Mais de 5.800 empresas
dependem da Informatica para
potencializar seus ativos
de informação hospedados
on-premise, na nuvem e na internet,
inclusive em redes sociais.

Com o Informatica para NetSuite, você pode acessar todas as principais métricas de
desempenho relacionadas aos clientes e criar uma visão 360 graus de cada um deles em todos
os pontos de dados. Isso permite oferecer uma experiência altamente personalizada ao cliente.

Eficiência aprimorada de processos na empresa
Com uma única plataforma integrada, você pode unificar e automatizar funções de negócios
essenciais em todos os departamentos, incluindo vendas, marketing, serviços, finanças, estoque
e compras. Isso resulta em uma força de trabalho eficiente, sem qualquer necessidade
de reinserir dados em diferentes sistemas ou corrigir inconsistências em tais sistemas.

Crescimento e expansão acelerados
As organizações podem acelerar a expansão para várias regiões e identificar novos canais de
vendas com muito mais rapidez, pois os sistemas de gerenciamento de pedidos e contabilidade
estão integrados. Também é possível descobrir mais oportunidades de vendas adicionais
e cruzadas na base de clientes graças à unificação dos dados.

Para saber mais, visite o site www.informatica.com/infafornetsuite.
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