
Gerenciamento de dados financeiros para facilitar a administração, 
conformidade e geração de relatórios precisos

Os dados financeiros têm vários nomes — plano de contas, centro de custo, código de conta, 

unidades de negócios, projetos, entidades legais, bem como dados de referência básicos, como 

códigos de faturamento, taxonomias, geocódigos e classificações de produtos. Qualquer nome 

que você dê, oferecer aos usuários de negócios financeiros um módulo de autoatendimento 

para definir novos conjuntos de dados financeiros, inclusive a lógica condicional e as regras 

de validação em um ambiente ágil — sem envolver a TI — é uma etapa essencial para relatórios 

precisos, conformidade regulatória e, em última análise, a capacidade de entender seus dados.

O Informatica® MDM—Finance 360 torna mais fácil para as organizações gerar, editar e orquestrar 

atualizações de dados financeiros em ambientes que exigem hierarquias e atributos específicos 

do sistema, como versões NA GAAP e IFRS, ou diferentes agregações de centros de custo. O que 

é ainda melhor, o Finance 360 propicia um módulo de autoatendimento que permite aos usuários 

de governança definir novos conjuntos e regras de dados de referência sem passar por um ciclo 

de gerenciamento de liberação com alto consumo de recursos de TI.

O MDM–Finance 360 é uma solução 360 líder do setor, totalmente habilitada para a nuvem e é fácil 

de configurar, proporciona gerenciamento completo do ciclo de vida para dados de referência 

e permite autoatendimento aos usuários de negócios.

A solução é composta de:

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

• Gerenciamento por autoatendimento de dados de referência para usuários de negócios

• Fluxos de trabalho de aprovação e publicação baseados em funções

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

de hierarquias, criação de versão e exportação

• Flexibilidade e agilidade da nuvem

Benefícios

• Com a ativação do autoatendimento 
do usuário de negócios financeiros 
são constituídas organizações 
financeiras ágeis e eficazes que 
são impulsionadas por tecnologia 
e dados 

• Gere, edite e orquestre todos os 
dados financeiros e de referência 
e sua hierarquia correspondente 
e atribua variações a todas 
as aplicações operacionais 
e de relatórios financeiros

• Reduza a carga de TI, economize 
tempo e custos gerenciando 
dados de referência financeiros 
em toda a empresa 

• Uma solução expansível, 
baseada em nuvem, para acelerar 
a obtenção de resultados a partir 
das iniciativas de MDM

Gerencie de modo estratégico 
e potencialize o valor real 
dos dados financeiros
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Figura 1: A próxima geração do gerenciamento de dados financeiros e de referência.

Principais recursos
Recursos completos na nuvem

Somente a Informatica consegue dar suporte ao nível de desempenho, expansibilidade e produtividade 

necessários para gerenciar de modo centralizado informações de dados financeiros e de referência 

complexos em um ambiente em nuvem. Oferecida pela Informatica Intelligent Cloud ServicesSM, 

a solução Informatica MDM–Finance 360 oferece recursos e potencialidades completos junto com 

atualizações e correções automatizadas para entregar os aprimoramentos, recursos e funcionalidades 

mais recentes.

Mapeamentos de crosswalk

O Finance 360 possibilita aos usuários criarem, importarem e exportarem vários mapeamentos 

de crosswalk. Ele pode lidar com o gerenciamento de alterações e a restauração de hierarquias 

e relações financeiras, atributos associados e mapeamentos. Os recursos principais incluem 

mapeamento ponto a ponto, suporte para visualizar a hierarquia e o mapeamento em lotes durante 

o mapeamento para facilitar o mapeamento de valores. O Finance 360 também é compatível com 

a comparação de hierarquias com auditoria e rastreabilidade total do gerenciamento de alterações.

Uma verdadeira visão em 360 graus

O MDM—Finance 360 centraliza a criação, edição e atualização da orquestração de dados 

financeiros e de referência, levando a migrações e atualizações de ERP significativamente mais 

rápidas, ao mesmo tempo que exige muito menos esforço manual. Isso inclui códigos de sistema, 

mapeamentos, valores equivalentes, lógica de validação, lógica empresarial e integrações de sistema. 

A integração imediata com todos os principais sistemas ERP, como SAP e Oracle EBS, garante uma 

integração perfeita, sem necessidade de codificação ou envolvimento de TI.
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Principais benefícios
Capacitação de usuários de negócios financeiros

Obtenha vantagem competitiva e mantenha a conformidade usando uma estrutura robusta, flexível 

e confiável que oferece uma versão real em 360 graus para os dados financeiros e de referência 

em toda a empresa. Uma interface de autoatendimento fácil de usar permite aos proprietários de 

negócios liberar o poder de conjuntos de dados financeiros e de referência, hierarquias e crosswalks. 

Apropriado para empresas, flexível e expansível, o MDM—Finance 360 é uma solução completa 

que permite gerenciar o ciclo de vida complexo dos conjuntos de dados de referência.

Controles de governança financeira centralizados, trilha de auditoria e conformidade com a SOX

Defina, gerencie e proteja conjuntos de dados financeiros e de referência para garantir que sejam 

usados dados precisos e que cumpram regulamentações e transações. Remova inconsistências 

de dados financeiros e de referência (e os encargos operacionais indiretos associados) em aplicações 

empresariais e os encargos operacionais indiretos vinculados ao gerenciamento desses dados. 

O Finance 360 cumpre totalmente a SOX e corrobora a total rastreabilidade, o histórico e a linhagem 

dos dados. Além disso, todas as alterações de dados, aprovações e tarefas têm um carimbo de 

data e hora. Esses recursos podem ser aproveitados em uma auditoria para analisar quaisquer 

discrepâncias nos dados.

Baseado em nuvem, expansível e flexível

Painéis configuráveis fáceis de usar permitem que as organizações controlem a qualidade 

e controlem todo o ciclo de vida dos conjuntos de dados financeiros e de referência, o que não apenas 

simplifica o gerenciamento do histórico e dos catálogos de dados de referência, mas também permite 

gerar dados usando fluxos de trabalho configuráveis. Por ser uma solução baseada em nuvem, 

o MDM—Finance 360 acelera a obtenção de resultados a partir das iniciativas de MDM. Ele foi criado 

para oferecer escalabilidade empresarial em um ambiente na nuvem para atender às iniciativas 

de negócios mais exigentes e entregar valor rápido.

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.
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