ASF Automation
for Supplier Factoring

Pontos negativos
desta operação:
Integração via arquivo texto;

Uma solução para que o cliente possa
publicar na internet os títulos de seus
fornecedores, onde estes possam
acompanhar os pagamentos e realizar
antecipações de vencimentos.
A maioria das empresas que
atendem o varejo possuem SAP.
Garantia e confidencialidade
das informações.
Gerenciamento do fluxo de
publicação e antecipação de
títulos, sem armazenamento
externo de dados confidenciais.
Uma solução exclusiva,
totalmente integrada com a
plataforma SAP. Uma solução
completa!
Atualmente como funciona?
O Cliente extrai seus títulos
em arquivo texto e transmite
para um site terceiro, que os
publica;
O Fornecedor acessa o site
visualizando seus títulos,
como também realizando
antecipações de
vencimentos;
Para os fornecedores o
processo de baixa de títulos é
manual. A experiência com o
site acaba ao fazer o
download;

Armazenamento de dados
confidenciais fora do ambiente do
cliente
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A inteligência de negócio está no
site e não no SAP

O que estamos propondo?
Uma solução completa ao cliente, onde a
regra de negócio está no SAP. Um Portal,
criado pela YTecnologia, acessando o SAP
para obter as informações dos títulos de
fornecedores em tempo real, permitindo
ao fornecedor realizar antecipações de
vencimentos, ou apenas visualizar os
títulos que estão sendo pagos ou a pagar.
Uma solução que permite uma rápida e
fácil manutenção das tabelas de
percentuais para cálculos da antecipação
de vencimentos.

Pontos positivos
desta operação:
Um único fornecedor que irá
prover a solução SAP e o Portal
para acesso do fornecedor;
Sem tráfego de arquivo texto ou
armazenamento de informações
confidenciais;
Toda a inteligência de negócio
está no SAP
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Client

Uma solução para que a experiência do
fornecedor com o Portal não se encerre
após a visualização de seus títulos, ou a
execução de suas antecipações de
vencimentos.

CLIENTE

Interagindo com o Portal o fornecedor
poderá:
Compensar automaticamente
os títulos antecipados no
Contas a Receber, apropriando
as taxas da antecipação;
Compensar automaticamente
os títulos pagos no Contas a
Receber, baixando para Banco;
Equalizar as datas de
vencimentos dos títulos entre
Cliente e Fornecedor

Além de elaborar um novo fluxo mais
inteligente para o processo de
antecipação e publicação de títulos, foi
desenvolvido um método de sinergia
entre as empresas, Cliente e Fornecedor,
simplificando suas operações, tudo
partindo de um único fornecedor de
software: a YTecnologia.

FORNECEDOR

