Solução de Spend
Analysis
SUPRIMENTOS, COMPRAS E
FINANCEIRO

O Spend Analysis, genericamente, é um processo de extração, normatização e
tratamentos de dados para que se transformem em informações úteis e valiosas para CPOs (Chief Purchasing Officer), CFOs (Chief Financial Officer) e suas
hierarquias, com o objetivo simples de reduzir custos e monitorar/auditar solidamente os gastos através de visões e relatórios de forma rápida, confiável e
frequente.
Sua empresa poderá automatizar o processo de geração de informação e
KPIs, dispor de Dashboards elegantes, dinâmicos, versáteis, focados na geração de valor e no suporte Decisões Estratégicas de forma sólida e embasada.

Solução de Spend
Analysis
SUPRIMENTOS, COMPRAS E
FINANCEIRO

A iQ solutions tem a solução para elevar a informação ao nível de Excelência

Automatização de Tarefas

Spend Analysis

Customização

Transformar dados em informações normalmente é uma função
que demanda esforço operacional. Nosso corpo técnico tem expertise e know-how para que você possa focar somente no essencial e fundamental.

A plataforma modelada é uma
síntese para qualquer área de
compras. Com os KPIS e visões
já existentes é possível de imediato ter: Share de Spending e Saving, TOP Suppliers e categorias
de compras, entre outras.

Todos os desenvolvimentos são
customizados a necessidade e
peculiaridade de cada negócio e
cliente. Você pode desenhar e
modelar funções e Dashboards
específicos para traduzir a sua
especificidade de Mercado.

Soluções para Suprimentos e Compras

Plataforma para Elevar a Informação ao
Nível de Excelência.
Automatização de Tarefas

Spend Analysis

Customização

 Base de Dados
 A base de dados é replicada com

Um pré-desenvolvimento com algumas
principais visões destacadas em camadas
hierárquicas é ofertado de imediato para
uma geração de valor instantânea e também para que o cliente já possa criticar e
sugerir melhorias.

 Relatórios modelados a 4 mãos entre

regras de cálculo e outras definições para um Banco de Dados do
próprio cliente, dessa forma, disponível 100% para consultas específicas;

 Tratamento e Normatização de Dados
 Normalmente os dados não vem
tratados: sem categorização ou
associação com Gerências, Áreas
ou níveis Hierárquicos; nomes de
fornecedores podem ser escritos
de várias formas diferentes, entre
outras.

 KPIs: Spending, Saving, % de Saving,
Prazo de Pagamento Médio ponderado
pelo Spending, TOP Fornecedores;

cliente e iQ solutions;

 Dashboards em camadas: Executivos,
Táticos e Operacionais;

 Detalhamento completo de cada um
dos KPIs com possibilidade de drilldown
pelos vários níveis da empresa: Diretoria,
Gerência, Área, Regional, Estado, etc;

 Possibilidade de extrair visões para

 Níveis: Diretoria, Gerência, Área de

vários formatos: PDF, Excel, Word, etc;

Compras, Comprador, Fornecedor, Categoria de Compra e Material;

 Perfis de Acesso são modelados em

 Extração de Base de Dados: a base de
dados tratada está disponível para consultas “spot”;

 Drilldown: há várias opções de detalhamento disponíveis.

tempo de projeto para atender plenamente;

 Funcionalidades específicas (alertas,
workflows, etc) podem ser solicitados
para serem incorporados ao desenvolvimento.

 Lead Time e SLA por Fornecedor.

Experimente em http://produtos.iqsolutions.com.br/sup/login.asp?x=10000

Torne sua Gestão Eficiente e Eficaz

Foque nas informações e automatize
processos.
Priorize CONTROLE E PRODUTIVIDADE com:







Automatização de Processos;
Acessos por perfil;

BENEFÍCIOS




Velocidade de Implantação;
Solução WEB alocada no cliente;
Dados e Informações centralizados.




Confiabilidade em dados e informações;
Operacional de geração de informações completamente automatizado;
Foco completo na Estratégia e KPIs;
Visões simplificadas para facilitar negociações
com fornecedores;

Foque no CORE BUSINESS com:







Relatórios elegantes e amigáveis;
Visões completamente automatizadas;
Design envolvente;
Objetivo em Geração de Valor;
Informações sintéticas e dinâmicas.

Aja de forma ASSERTIVA E SÓLIDA:





DIFERENCIAIS





Informações de fácil compreensão;
Gráficos ricos e inovadores;
Dashboards interativos e vivos;



Plataforma Customizada para adaptar-se ao
Negócio do Cliente;
Sem custos com Licenças e sem limite de usuários;
Responsivo: visualizado em Tablets e Smartphones;
Fases pequenas e várias Entregas;

Condições Comerciais

ESCOPO

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

O escopo é desenhado e modelado junto ao cliente. O mesmo
valida formalmente todo o desenvolvimento a ser feito e quais as
funcionalidades serão necessárias bem como os relatórios. O
Cliente também escolhe se deseja que a iQ solutions automatize
o seu processo ou se irá montar internamento sua base dados.

O cliente pode escolher entre 3 formas a que melhor se
adapta ao seu momento:


PRAZO
O prazo de implantação da plataforma varia entre 14 a 20 semanas de acordo com o modelo de negócio escolhido. O cronograma
é macro-dividido:





Diagnóstico e Planejamento: 3 semanas;

Desenvolvimento: 9 a 15 semanas:







Tratamento de Dados: 4 semanas;
Automatização (opcional): 6 semanas;
Gestão de Relatórios: 3 semanas;
Testes e Ajustes Finais: 2 semanas;

Validação e Entrega Final: 2 semanas:



Investimento durante o projeto:

30% para Mobilização da Equipe Técnica;

20% ao início do desenvolvimento;

20% após testes e ajustes finais;

30% na Entrega Final;

Manutenção por 24 meses;
Mobilização+investimento em 12 meses:

30% para Mobilização da Equipe Técnica;

70% diluídos em 12 meses;

Manutenção por 24 meses
Valor único em 12 ou 24 meses:

Valor único (Mensalidade) por 12 ou 24 meses;

Manutenção por 24 meses

Em qualquer condição comercial o sistema adquirido é do cliente. Não há limite de usuários nem custo por
licença. Após 24 meses o investimento recorrente é opcional.

Entre em contato e
agende uma visita

Pule a frente da conconcorrência ao elevar a informação ao
nível de Excelência.

Jimmy Motta da Silveira
E-mail: jmotta@iqsolutions.com.br
Telefone: (21) 96919 -9653

Lincoln Franklin Fernandes
E-mail: lfernandes@iqsolutions.com.br
Telefone: (21) 96961 -4465

Mais detalhes:
www.iqsolutions.com.br
https://www.facebook.com/iqsolutionsbr
https://www.linkedin.com/company/iqsolutionsbr

Experimente em http://produtos.iqsolutions.com.br/sup/login.asp?x=10000

