IBM Lead to Cash
Uma mudança radical no desempenho por
meio da otimização dinâmica em tempo
real, com análise de dados, automação e IA.

E se fosse possível maximizar o valor de cada
interação com o cliente?
Fluxos de trabalho de lead to cash são, sem dúvida, o coração de
sua organização, mas será que eles ainda fornecem o valor que o
seu time de vendas e clientes exigem? A resposta é provavelmente
não, porque suas equipes e processos não estão verdadeiramente
configurados com um foco no cliente em primeiro lugar. Dados são
muitas vezes isolados e fragmentados, dificultando assim a
medição do valor. Modernizar seus fluxos de trabalho de lead to
cash pode ajudá-lo a alcançar maior velocidade para insights.
Imagine se o seu time de vendas tivesse autonomia com os dados
do cliente e do produto na ponta dos dedos para maximizar cada
interação e os clientes pudessem ter um autoatendimento quando
aplicável. Ao implementar fluxos de trabalho inteligentes do IBM®
Lead to Cash, tudo é possível.
Os fluxos de trabalho são como as atividades que são feitas em
uma organização.
Então, como um fluxo de trabalho inteligente é diferente?
Fluxos de trabalho inteligentes são preditivos, automatizados,
ágeis e transparentes. Eles ajudam a transformar digitalmente os
seus processos financeiros com velocidade, entregando maior
valor ao seu time de vendas, às funções de suporte, aos clientes e
aos parceiros. Este processo de inovação combina o conhecimento
da sua equipe e tecnologias líderes, como IA e automação, bem
como fontes de dados internas e externas. E é tudo ativado nas
plataformas de nuvem de sua escolha.

A solução IBM Lead to Cash pode ajudar a
entregar esses resultados potenciais:
– 30% de melhor fluxo de caixa;1
– 35% de aumento da satisfação do cliente;1
– 25% de melhor eficácia de vendas.1
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O processo do IBM Lead to Cash funciona como
um acelerador inteligente de pipeline com base
em fluxos de trabalho inteligentes.

Nós lideramos com fluxos de trabalho inteligentes que são
centrados no cliente em essência.
Os fluxos de trabalho inteligentes do IBM Lead to Cash melhoram
os seus processos de back, middle e front office com tecnologias
avançadas, como aprendizado de máquina, reconhecimento de
linguagem natural e automação de processos robóticos. Ter
visibilidade total em todo o processo de vendas possibilita valor
comercial estratégico de ponta a ponta que ajuda a manter o ciclo
de pagamento em andamento, agilizando o fechamento sem abrir
mão de manter o fluxo de caixa sob controle. Os fluxos de trabalho
inteligentes eliminam silos de dados que podem desacelerar a
receita de vendas, inibir o fluxo de caixa e fornecer experiências
de cliente abaixo do ideal.

A transformação orientada por processo é mais do que possível
com fluxos de trabalho inteligentes
A IBM aplica a sua abordagem de inovação de processos, vasto
conhecimento de mercado e de domínio, juntamente com
ferramentas como o IBM Benchmark Wizard e modelos de
componentes de negócios, para fazer uma avaliação de
maturidade, com resultados que definem o roteiro da
transformação. Fluxos de trabalho inteligentes são então
implementados para promover maiores eficiências com soluções
modulares que se posicionam em cima da sua infraestrutura
existente. Isto proporciona flexibilidade, aborda variabilidade,
unifica processos e aplica dados históricos em tempo real.

A estrutura do Dynamic Delivery fornece um modelo operacional
flexível
IBM Services® Dynamic Delivery permite uma cultura de equipes
multifuncionais auto-orientadas, capacitadas e motivadas em um
modelo de entrega flexível. Ferramentas desenvolvidas para IA
são implementadas para gerenciar dados durante transições.
Nossas formas ágeis de trabalhar ajudam a construir uma cultura
de melhoria contínua e um modelo operacional flexível, gerando
custos mais baixos e maiores eficiências.
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Nossa força de trabalho ágil está equipada com vasto
conhecimento de domínio, de mercado e tecnológico.
A IBM possui uma força de trabalho robusta que está atualizando
constantemente as suas habilidades de domínio, de mercado e
tecnológicas para acompanhar as mudanças nos ambientes de
negócios e os avanços tecnológicos. O nosso sistema de
treinamento personalizado com base em IA, FutureSkills+,
permite às nossas equipes identificar e adquirir as habilidades que
necessitam como parte de uma curva de aprendizado contínuo.

A metodologia IBM Garage promove o co-design e a co-criação
de fluxos de trabalho inteligentes
A metodologia IBM Garage™ é uma estrutura exclusiva que ajuda a
promover uma transformação significativa, mensurável e
inovadora rapidamente. À medida que trabalhamos juntos na sua
visão, colaboramos com especialistas da IBM e especialistas do
domínio do Parceiro Comercial IBM para facilitar a sua jornada
específica para o lead to cash. Com mais de 4.000 mapas de
processos alinhados aos melhores padrões do setor, temos uma
forte comunidade de 12.000 profissionais de lead to cash para
ajudar a resolver seus desafios de negócios.

A metodologia IBM Garage entrega valor real:
- 10 vezes mais ideias inovadoras;
- 67% mais rápido na criação de valor;
- 102% de retorno médio dos investimentost 2
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Nossos diferencias: o que distingue o
IBM Lead to Cash
Aproveitando e desbloqueando tecnologias líderes:
Como um fornecedor reconhecido de tecnologias líderes,
ajudamos a orquestrar tecnologias modernas, como a automação
de IA para entregar seus fluxos de trabalho exclusivos.
Desenvolvendo valor incremental:
Desenvolvemos fluxos de trabalho inteligentes com você que
criam impulso, construindo um maior valor à medida que mais
processos e tarefas são integrados.

Nossa própria transformação com os fluxos
de trabalho inteligentes do IBM Lead to Cash
tem mostrado uma redução significativa no
tempo transacional. Veja a história completa.

Criando maior transparência:
Trabalhamos com você para fornecer transparência entre seu
fluxo de trabalho e processos inteligentes de lead to cash para
alcançar visibilidade crítica, eficiência, flexibilidade e colaboração.
Inovação e transformação escaláveis:
Co-criamos com você para levar a inovação e a transformação da
estratégia à implementação, com escalabilidade entre toda a sua
organização. Controlamos o seu progresso, melhoramos a
experiência de funcionários e trabalhamos com você para entregar
soluções de modelo mercadológico.
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Beneficie-se de nossa experiência: adote os 3
princípios de fluxos de trabalho do IBM Lead to
Cash
Capacite experiências positivas das partes interessadas
A orquestração e a implementação de processos entre o lead to
cash é o nosso foco primário. Os usuários entre a sua cadeia de
valor se beneficiam de um gerenciamento coeso e automatizado
de processo de lead to cash. Estes processos incluem
programas, como configurar cotação de preços, gerenciamento
de contratos e pedidos, cobrança e faturamento, cobranças e
disputas e aplicações de dinheiro. Usar dados, IA, tecnologia e
automação para configurar a plataforma de processos de
negócios facilita para seus usuários gerenciarem e navegarem
por várias interfaces de sistema.

Gerenciar para o impacto
Nossa visão é que a plataforma de processo utilize dados, IA e
análise de dados para automaticamente se tornar o mecanismo
do processo. As únicas exceções seriam aquelas gerenciadas por
uma força de trabalho humana para resultados mais importantes
para o cliente, como fluxo de caixa e custo para servir.
A plataforma foca nas necessidades dos usuários, capacitando o
processo de negócios que é desenvolvido com a inovação IBM
usando:
- Dados não estruturados e dados estruturados
- Roteamento inteligente de tarefas e ação para aprovar ou resolver
- Agentes virtuais para auxiliar os usuários no gerenciamento de consulta
- Consultores cognitivos para análise histórica de tendências de dados
- Domínios sociais para insights acionáveis, se necessário

Entregar criação de valor
Uma vez que a IBM pré-desenvolveu a plataforma lead to cash
através de um prisma de processo, sabemos que há um elemento
de personalização e adequação que é obrigatório para clientes em
diferentes mercados. Usando a metodologia IBM Garage,
colaboramos com os clientes para personalizar em conjunto esses
ativos consumíveis em um curto período de tempo.

Seu back office reinventado
Menos tempo administrando, mais tempo inovando.

Antes do IBM Lead to Cash

Colaboração
entre unidades
de negócios

Gerenciar
consultas entre
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manualmente
as transações
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documentos
Relatórios

Administração
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Depois do IBM Lead to Cash
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Casos de uso
01

03

Nós reinventamos nossos próprios processos financeiros e de compras

Gerenciamento e visibilidade de processo de ponta a ponta.

Problema: Processos longos e comunicações isoladas entre uma
organização fortemente matricial como a IBM podem levar à
frustração do cliente, tais como longos tempos de entrega de
cotações e contratos. Reinventar um processo de negócios complexo
dentro de uma grande organização não é uma incumbência pequena.
Sabíamos que a modernização de processos poderia demorar meses
ou mesmo anos para vermos resultados.

Problema: Um grande empresa de bens de consumo embalados
tinha diversos sistemas que criavam processos isolados e ações
de trabalhadores. Os silos proibiam a visibilidade em todo o seu
panorama, resultando em resultados abaixo dos ideais tanto
para a organização quanto seus clientes.

Solução: Nossa equipe IBM sabia que poderíamos otimizar nosso
novo modelo de serviços compartilhados ao avaliar o fluxo de
trabalho de ponta a ponta. Logo percebemos que também
deveríamos analisar a estrutura organizacional e identificar um único
proprietário entre toda a função. Precisávamos simplificar a
automatização dos processos de marketing, de configuração, de
vendas e de contratação. Juntos, os funcionários da IBM criaram uma
única fonte de verdade entre todo o portfólio da IBM. Nós o
chamamos de lead to cash.
Benefício comercial: Os fluxos de trabalho de lead to cash
melhoraram significativamente a experiência do usuário para nossos
compradores e vendedores. Nossas tarefas manuais e repetitivas
foram transformadas em fluxos de trabalho inteligentes para
aumentar a precisão e a eficiência ao mesmo tempo que alimentando
a função cognitiva com um insight mais abrangente.

02

Fonte isolada de autenticidade
Problema: Este líder de telecomunicações precisava simplificar o seu
serviço order to cash ao mesmo tempo que reinventando todo o fluxo
de trabalho de ponta a ponta. Ele percebeu que eram necessárias
tecnologias modernas para melhorar as eficiências operacionais.

Solução: Para obter conhecimento das compras de clientes,
padrões de pagamento e tendências, a IBM trabalhou em estreita
colaboração com o cliente para implementar o IBM Lead to Cash.
Nossa equipe também recomendou mudanças nos processos
que incluíram reconfigurações do fluxo de trabalho inteligente
que ajudariam a eliminar os processos isolados.
Benefício comercial: O cliente consumidor usou nossos modelos
de IA para possibilitar as cobranças e foi capaz de reduzir sua
dívida vencida ao mesmo tempo em que fornecendo eficiências
de efetivo no processo de invoice to cash. A visibilidade e o
gerenciamento dos seus processos ajudaram a acelerar seus
fluxos de trabalho de lead to cash.

A IBM está otimizando
mais de 62 milhões de
transações lead to cash
anualmente.

Solução: Ajudamos a empresa a promover eficiências e reduzir
custos por meio da padronização e otimização de processos. A
solução de fluxo de trabalho inteligente do IBM Lead to Cash foi
implementada sobre a sua infraestrutura de TI existente,
evitando a necessidade de uma grande transformação de TI.
Benefício comercial: O líder de telecomunicações obteve uma
transformação global das operações que fornece maior
transparência entre seu processo de gerenciamento de pedidos.
Com insights analíticos mais abrangentes, ele melhorou a tomada
de decisões e a produtividade por meio da rapidez e precisão.
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"Ao focar nas necessidades do cliente e
otimizar a experiência de ponta a ponta
dos nossos vendedores, fornecemos
recursos combináveis de lead to cash
que continuam a evoluir."
— Theresa Dirker, Vice President,
Enterprise Services Transformation & Enablement

Por que escolher a IBM?
Transformamos negócios ao integrar plataformas de negócios e
fluxos de trabalho inteligentes em ambientes híbridos
de multinuvem com um grande foco na entrega de experiências
de cliente superiores. A nossa metodologia lead to cash
exclusiva engloba nosso profundo entendimento de tecnologias
líderes e o nosso conhecimento abrangente de processos e de
mercado, bem como um ecossistema de Parceiros Comerciais
IBM e recursos qualificados. Deixe-nos te ajudar a capacitar a
sua inovação de negócios em escala.
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Estamos empenhados em ajudar você a obter
valor comercial. Saiba mais sobre a solução
lead to cash e fale com um especialista da IBM
Services sobre a reinvenção do processo lead
to cash para o seu negócio.
Comece a usar
agora mesmo
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