
Benefícios

• Crie, gerencie e padronize 
conjuntos de dados financeiros 
para a empresa

• Solução configurável e fácil 
de usar criada como um serviço 
de nuvem para ajudar os usuários 
de negócios a revelar o verdadeiro 
valor dos dados financeiros 
em suas empresas

• Remova a sobrecarga operacional 
do gerenciamento de dados 
financeiros, além de alinhar 
os mapeamentos e cruzamentos 
para economizar tempo e dinheiro

Gerenciamento de dados financeiros baseados em nuvem para 
autoatendimento de usuários corporativos

O Informatica® MDM — Finance 360 permite que as organizações criem, dominem e compartilhem 

dados financeiros comuns entre os principais sistemas de relatórios e sistemas financeiros, como 

planos de contas, centros de custo, códigos de conta, unidades de negócios, projetos e pessoas 

jurídicas, além de dados de referência fundamentais, como códigos de faturamento, taxonomias, 

geocódigos e classificações de produtos. Ele fornece um módulo de autoatendimento para que 

os usuários definam novos conjuntos de dados financeiros, regras de validação e lógica condicional 

em um ambiente com pouco ou nenhum envolvimento da TI. Desenvolvido com base na Informatica 

Intelligent Data Platform™, o Finance 360 é uma solução totalmente preparada para a nuvem, fácil 

de configurar e criado para possibilitar o autoatendimento de usuários de negócios. Ele oferece 

gerenciamento completo do ciclo de vida, com total rastreabilidade e auditoria de dados financeiros.

Desenvolvido para simplificar o gerenciamento de dados financeiros, o Finance 360 consolida esses 

dados em todos os sistemas da empresa, padronizando-os e criando uma fonte única de informações 

confiáveis. O Finance 360 também compartilha os dados e atributos necessários com ambientes 

de recebimento de dados de BI, de relatórios e de planejamento, incluindo mapeamentos, alinhamento 

de hierarquia alternativa, cruzamentos e listas de membros da dimensão.

Aproveitando a flexibilidade e a agilidade da nuvem, essa solução foi desenvolvida para aumentar 

a produtividade dos funcionários de finanças, dar suporte à criação de relatórios internos e externos 

precisos, remover ineficiências operacionais e oferecer experiências melhores para os clientes. 

A solução é composta de:

• Uma interface de usuário fácil de usar, configurável e voltada para usuários de negócios

• Gerenciamento por autoatendimento de dados financeiros para usuários de negócios

• Aprovação baseada em função e fluxos de trabalho de publicação para gerenciar alterações em 

dados financeiros

• Gerenciamento completo de ciclo de vida com recursos de importação, gerenciamento de 

hierarquias, criação de versão e exportação

• Integração predefinida com a maioria dos principais sistemas ERP, incluindo o SAP e o Oracle EBS

MDM — Finance 360 
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Principais recursos
O Finance 360 oferece diversos recursos principais.

Gerenciamento de dados financeiros baseados em nuvem

O Finance 360 é a primeira solução de gerenciamento de dados financeiros de SaaS do setor. 

Ele é baseado em uma arquitetura de microsserviços e combina os recursos comprovados do 

Intelligent Cloud Services da Informatica (IICS)SM. O Finance 360 oferece a mais alta qualidade 

de segurança, confiabilidade, escalabilidade e facilidade de uso. Como ele funciona em conjunto 

com as ofertas de nuvem da Informatica, você pode aproveitar serviços adicionais disponíveis 

na nuvem da Informatica, como integração de dados, qualidade de dados, gerenciamento de dados 

mestres, governança de dados e outros recursos.

Autoatendimento nos negócios

• Interface do usuário focada nos usuários corporativos: A experiência intuitiva do Finance 360 

permite que usuários de negócios criem, compartilhem e acompanhem seus dados em todos 

os aplicativos corporativos.

• Defina, gerencie e controle: O Finance 360 tem uma configuração simplificada, que permite 

capacitar usuários e empresas a definir modelos de dados financeiros, gerenciar os dados 

desses modelos e até controlar a propriedade na mesma interface do usuário — sem precisar 

utilizar serviços de TI.

Hierarquias

• Suporte complexo a hierarquias: O Finance 360 permite que os usuários definam vários níveis de 

hierarquia com o número e os tipos de atributos desejados em cada um deles. Isso pode incluir 

o gerenciamento de versões de diferentes consolidações de centros de custo organizacionais, 

além de normas de contabilidade como IFRS e US GAAP.

• Experiência do usuário para gerenciar hierarquias: O Finance 360 oferece uma experiência 

do usuário ideal para gerenciar dados financeiros como uma lista de valores, bem como uma 

estrutura em árvore para o gerenciamento e herança de dados hierárquicos.

Relacionamentos de dados

• Crie, controle e reforce dados financeiros dependentes: Defina e adote validações de dependência 

ao mesmo tempo em que gerencia os dados com facilidade.

• Dados compostos: O Finance 360 permite que os usuários criem definições de dados financeiros 

incluindo outros dados para criar dados financeiros compostos. Isso evita a necessidade de repetir 

a criação e o gerenciamento de dados em vários lugares.

• Cruzamentos: Com o Finance 360, é fácil gerenciar conjuntos de dados financeiros padronizados, 

seus mapeamentos de tradução e suas relações de cruzamento com versões do mesmo conjunto 

de dados específicas para cada aplicativo. Esse cenário é geralmente encontrado em ambientes 

de BI e planejamento downstream.

• Gráfico de visualização em 360 graus: O Finance 360 cria e exibe uma visualização de 360 graus 

de qualquer valor de dados financeiros inclusive a hierarquia pai/filho, mapeamentos direcionais 

de cruzamento, e dependências. Isso fornece uma imagem completa dos dados financeiros.
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Figura 1: A próxima geração do gerenciamento de dados de referência e financeiros.

Mapeamento de cruzamento

• Vários cruzamentos: O Finance 360 permite que os usuários criem, importem e exportem vários 

mapeamentos de cruzamento em todas as direções entre listas de códigos da mesma categoria 

de dados financeiros, como um mapeamento de segmento do plano de contas do Livro razão

• Facilidade de mapeamento: O mapeamento lado a lado, que permite a visualização da hierarquia 

e o mapeamento em lote, facilita o procedimento. Oferece suporte também à comparação 

de hierarquia com total auditoria e rastreabilidade do gerenciamento de mudanças

• Controle do mapeamento de cruzamento: O Finance 360 trata o mapeamento de cruzamento como 

outro tipo de dados, oferecendo opções de processamento, segurança, propriedade e fluxo de 

trabalho, como a adição de dados financeiros no topo de recursos de mapeamento de cruzamento

Principais benefícios
Acelere a racionalização ou a atualização de ERP

• A racionalização de vários sistemas ERP ou atualização para outro sistema (como SAP ECC para 

SAP S/4HANA) é um enorme desafio organizacional. A corrupção e outros problemas de validação 

relacionados aos dados não são incomuns na maioria dos sistemas legados, e diferenças de formato 

entre sistemas antigos e novos ocorrem com frequência. Para começar o processo, o departamento 

de finanças precisa reconciliar diferentes nomes de campo (ordem e rótulos), nomes de contas 

(formulários e termos de código inconsistentes) e hierarquias de contas (simples vs. hierárquica 

vs. granular vs. rasa).

• Uma grande empresa tem dezenas de milhares de contas em dezenas de sistemas caros. A maioria 

das empresas atualmente usa uma combinação de planilhas, tabelas de pesquisa, quadros 

de correspondência e fórmulas para mapear esses ambientes. E, a menos que os dados sejam 

totalmente contabilizados, os sistemas não podem ser desativados.
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• No Finance 360 todos os conjuntos de dados financeiros são contabilizados, acelerando 

drasticamente as migrações e atualizações de ERP, além de envolver um esforço manual 

significativamente menor. Isso inclui códigos do Sistema, mapeamentos, valores equivalentes, 

lógica de validação, lógica de negócios, e integrações do sistema. Maior segurança e melhor 

fluxo de trabalho reforçam mudanças dinamicamente, de acordo com a atribuição de funções 

e critérios de segurança predefinidos.

Consolidação, reconciliação e validações automatizadas

• O processo de reconciliação é uma frustração constante e consistente para a maioria das empresas 

de finanças, em particular quando as finanças não se alinham. Quando isso ocorre, as equipes de 

finanças geralmente levam semanas para auditar e alinhar os resultados para que possam fechar 

os livros. Os problemas que costumam causar isso são o mapeamento e a sincronização, ambos 

muito difíceis de descobrir quando há visibilidade limitada de seu fluxo de dados e do processo 

de gerenciamento de mudanças.

• O Finance 360 permite automatizar os processos de consolidação e reconciliação, incluindo 

a aplicação de regras para validar os dados em todos os sistemas locais e regionais antes 

do processo de fechamento e relatório.

• O Finance 360 usa o Intelligent Cloud Services da Informatica, que facilita a integração com 

vários aplicativos corporativos de ERP, de relatório e em nuvem. Ele também disponibiliza APIs 

REST para que os sistemas possam utilizar os dados financeiros com facilidade.

• O Finance 360 se integra facilmente a outros componentes de integração e qualidade de dados 

da Informatica para oferecer os dados financeiros certos no momento certo.

Trilha de auditoria de governança financeira centralizada e conformidade com SOX

• Conforme as mudanças são feitas nos sistemas de relatórios e finanças, elas precisam ser muito bem 

controladas por usuários sancionados e devem ser totalmente transparentes, e estar disponíveis, 

caso seja feita uma auditoria de conformidade com SOX.

• O Finance 360 está totalmente em conformidade com o SOX. Ele oferece suporte para total 

rastreabilidade, histórico e linhagem de dados. Além disso, todas as alterações de dados, aprovações 

e tarefas têm um carimbo de data e hora. Esses recursos podem ser usados durante uma auditoria 

para tratar quaisquer discrepâncias de dados.

Tempo de comercialização mais rápido

Disponível sob o modelo de assinatura, o Finance 360 oferece baixo custo de propriedade e um 

menor tempo de criação de valor quando comparado com outras soluções disponíveis no mercado. 

É possível provisionar um sistema de gerenciamento de dados financeiros sem se preocupar com 

a aquisição e a configuração de hardware e software. A solução oferece uma opção turn-key para 

começar rapidamente, além de instalação e configuração rápidas para atender às suas necessidades 

de gerenciamento de dados financeiros exclusivas.

Para obter mais informações, visite o site www.informatica.com/products/master-data-www.informatica.com/products/master-data-

management.htmlmanagement.html

Sobre a Informatica

A transformação digital 
muda expectativas: melhor 
serviço, entrega mais rápida 
e com menos custos. 
As empresas devem mudar 
para continuar competitivas, 
e a solução está nos dados.

Como líder mundial em 
gerenciamento de dados 
corporativos na nuvem, estamos 
preparados para ajudar você 
a ocupar, de maneira inteligente, 
uma posição de liderança — 
em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece 
a perspectiva para que você 
se torne mais ágil, aproveite 
novas oportunidades de 
crescimento ou invente coisas 
novas. Estamos 100% focados 
em todos os tipos de dados 
para oferecer a versatilidade de 
que você precisa para prosperar.

Convidamos você a explorar 
tudo o que a Informatica 
tem a oferecer – e estimular 
o poder dos dados para 
impulsionar sua próxima 
revolução com inteligência.

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
http://www.informatica.com/br/products/master-data-management.html
http://www.informatica.com/br/products/master-data-management.html

