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Gerenciamento estratégico de fornecimento, gastos e contratos

Visão geral da solução
IBM Emptoris
Ajude as empresas a maximizarem o desempenho
financeiro e a otimizarem o risco comercial

Destaques
Inovação e impacto
•

As soluções IBM Emptoris Strategic
Supply Management ajudam as
empresas a maximizarem o desempenho
financeiro e a otimizarem o risco
comercial. A suíte de soluções, premiadas
e reconhecidas no mercado, de
fornecimento, gerenciamento de
contratos, análise de despesas,
gerenciamento do ciclo de vida do
fornecedor, aquisição de serviços e
gerenciamento de despesas de
telecomunicações são usadas com
sucesso por empresas da Global 2000.

A IBM é líder mundial na entrega de soluções de gerenciamento estratégico
de fornecimento e contratos, ajudando as empresas a maximizarem seu
desempenho financeiro e a otimizarem o risco comercial. As soluções
premiadas da IBM em fornecimento, gerenciamento de contratos, análise
de gastos, gerenciamento do ciclo de vida de fornecedores, aquisição de
serviços e gerenciamento de despesas de telecomunicação são utilizadas
por mais de 350 empresas da Fortune 1000 e da Global 2000.

Inteligência e valor

Ao fornecer uma fonte única, precisa e robusta para obter inteligência e
dados sobre despesas, contratos e fornecedores, as soluções IBM Emptoris
permitem que indivíduos e organizações tomem decisões de negócio ideais
e ofereçam melhor desempenho e valor em toda a empresa em nível
mundial. Essa inteligência e desempenho aprimorado acionáveis causam
impacto nos principais objetivos corporativos; desde o gerenciamento do
crescimento global, aplicação de conformidade e redução de volatilidade
e risco à redução e controle de despesas.

Soluções líderes no setor

As soluções IBM Emptoris são reconhecidas por empresas de análise
independentes como algumas das mais robustas e líderes do mercado. Mais
importante, as soluções da IBM têm sido testadas em muitos dos ambientes
operacionais e de TI mais exigentes do mundo. Muitas das empresas da
Global 2000 utilizam as soluções IBM Emptoris, incluindo líderes do
setor como Anheuser-Busch InBev, Cisco, Delta Airlines e Syngenta.

Ampliando o valor do ERP

Muitas dessas empresas utilizam as soluções IBM Emptoris para ampliar
o valor de seus investimentos em sistemas de ERP (Enterprise Resource
Planning), finanças, aquisições e CRM, e para proporcionar os recursos e
a inteligência de negócios centralizada que esses sistemas não oferecem.
As soluções IBM Emptoris foram especificamente projetadas para
integrarem-se mais facilmente (e acompanham integrações e conectores
pré-embalados) a dezenas de sistemas de ERP, aquisições e CRM líderes
no setor.
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Recursos e suporte globais
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A IBM tem uma equipe excepcional de profissionais, que amam
a inovação e o serviço ao cliente, liderando o desenvolvimento
da tecnologia de e-sourcing em 1999 e o uso da tecnologia de
otimização para auxiliar na tomada de decisões de negócios.
A IBM continua a fazer investimentos significativos em pesquisa
e desenvolvimento, para seguir trazendo inovações ao mercado.
A IBM já ganhou diversos prêmios por inovação de produtos
e liderança.
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Líderes em inovação
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As soluções e o suporte ao cliente do IBM Emptoris estão
disponíveis em mais de dezesseis idiomas, incluindo chinês/
mandarim, alemão, japonês, português, russo e espanhol. O
IBM Emptoris tem operações em todo o mundo, incluindo
Brasil, China, França, Alemanha, Inglaterra, Austrália, Índia,
Bielorrússia e muitos outros locais nos EUA.
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Figura 1: A plataforma de gerenciamento de
fornecimento estratégico IBM Emptoris

“Enquanto os fornecedores de ERP se
concentram em gerenciar a transação, os
fornecedores de aquisição eletrônica se
concentram em gerenciar o pedido e os
fornecedores de CRM se concentram em
gerenciar o relacionamento com o cliente.
A IBM concentra seus esforços no
gerenciamento estratégico do fornecimento,
administrando fornecedores e a informações
sobre o fornecimento.”
— Patrick Quirk, IBM Software Group, Commerce,
CEO do Emptoris
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