
Você está tomando a melhor
decisão para seu resultado
final?
Você está confiante de que estabeleceu as metas
estratégicas corretas para sua empresa. Também está
confiante de que você e sua equipe têm as
capacidades analíticas e instintos de negócios para
desenvolver essa estratégia.

Mas você está confiante que conseguirá obter as
informações de que necessita para tomar decisões
que assegurem sua lucratividade no próximo trimestre,
no próximo ano e a longo prazo? Se você tiver
informações operacionais e financeiras precisas,
entregues de forma rápida e fácil aos seus principais
tomadores de decisão, você terá a certeza de que as
decisões que você toma terão o melhor impacto sobre
seus lucros e resultados de negócios.

Seus planos de produção ficarão bem mais alinhados
com a demanda dos clientes. Você conseguirá prever
de forma mais bem sucedida o estoque necessário.
Você conseguirá entregar produtos para os clientes da
forma mais eficiente possível. E, o mais importante,
seus planos operacionais se alinharão melhor com os
planos financeiros de sua empresa.

Para organizações como a sua, implementar
ferramentas modernas de planejamento de vendas e
operações é a melhor maneira de elevar o nível das
tomadas de decisão e da lucratividade.

Alinhar operações e estratégia
Agora existe uma maneira de implementar um
processo em tempo real, proativo e que pode ser
recorrente para alinhar oferta, demanda e objetivos
financeiros. Você pode usar o Infor® S&OP para agilizar
o fluxo de informações em todos os departamentos e
todos os níveis de sua empresa, criando um plano de
consenso com base na colaboração.

Com o S&OP da Infor, você cria uma estrutura para
balancear a oferta e a demanda para assegurar que
suas operações produzam os melhores resultados
possíveis de negócios. Para lhe ajudar a diminuir a
lacuna entre operações e estratégia, a solução S&OP
da Infor combina nossos pontos fortes no
planejamento do Supply Chain, planejamento
financeiro, indicadores de desempenho, ferramentas
analíticas e arquitetura voltada para serviços.

Infor Sales & Operations Planning

Com o Infor S&OP, você cria um
modelo que alinha a demanda a oferta
para garantir que suas operações
produzam os melhores resultados 
de negócio.
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Tome melhores decisões
Você pode implementar de forma rápida um processo
S&OP em tempo real, colaborativo e sustentável usando
os processos pré-configurados e indicadores-chave de
desempenho pré-existentes no S&OP da Infor. Para
fornecer aos clientes novas e mais eficientes
funcionalidades de S&OP, a Infor analisou as soluções
existentes no mercado, identificou os gaps e então criou
uma solução inteiramente nova para preencher as
lacunas tecnológicas.

A solução usa tecnologias modernas, tais como
arquitetura voltada para serviços e as funcionalidades
avançadas da Infor em planejamento de demanda,
planejamento do Supply Chain , administração financeira,
administração de estoques, gestão de desempenho e
ferramentas analíticas.

Com o S&OP da Infor, você pode:

Assegurar que atividades-chave sejam concluídas de
forma correta. O mecanismo de workflow no S&OP da
Infor cria tarefas e alertas que garantem que
atividades-chave sejam concluídas a tempo e de forma
completa. Desta maneira, seus usuários seguem
rigorosamente os processos de negócios previamente
definidos.

Criar um único conjunto de dados. Você pode reunir
informações de negócio importantes, provenientes de
muitas fontes, em um repositório central. Com
informações de negócios completas e precisas,
disponíveis de forma imediata para seus departamentos
de vendas, operações e financeiro, você pode confiar
que as decisões em toda a sua empresa serão
tempestivas e baseadas no mesmo conjunto de dados.
Seus funcionários verão esses dados de forma
personalizada para sua função de trabalho e no idioma de
sua preferência. Pessoas em toda a sua organização
interpretarão cada conjunto de dados da mesma maneira.

Analisar suas opções. Você pode criar e acompanhar
múltiplas simulações do tipo “e se” (“what-if”) e versões de
seu plano e comparar as implicações positivas e
negativas de cada versão antes de comprometer tempo 
e recursos.

Escolher o melhor cenário. Com base nos resultados
dessas simulações do tipo “e se”, executivos podem
tomar decisões táticas e estratégicas que produzam os
melhores resultados de negócios. Você pode simular o
impacto de uma ou mais decisões específicas sobre seu
negócio, tais como quando implementar uma promoção
de produto, quanto de estoque deve ser mantido
disponível, quando realizar manutenção em
equipamentos ou qualquer outra atividade operacional.
Identificar de forma rápida e decidir sobre o cenário
operacional mais promissor significa que você pode
acelerar a obtenção dos recursos corretos para produzir
os resultados e, assim, tomar decisões que tenham o
melhor impacto sobre seus resultados de negócios.

Criar relatórios para acompanhar seu
desempenho. Achar que suas decisões estão certas não
é o suficiente. Você também precisa de uma maneira de
analisar as verdadeiras implicações de cada decisão. Para
conseguir esta resposta, o S&OP da Infor o ajudará a
analisar informações de desempenho de negócios,
criando relatórios tabulares e gráficos que apresentam
capacidades de detalhamento em vários níveis quando
necessário. O resultado é que você aprende com suas
decisões, tanto com as boas quanto com as ruins.

Sobre o S&OP da Infor:

•    Tome melhores decisões

•    Crie simulações do tipo “e se” e analise 
os cenários

•    Analise melhor seu desempenho 
de negócios

•    Responda rapidamente à mudanças 
de demanda
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Acompanhar seu histórico de tomada de decisão. Você
pode manter e usar um arquivo histórico de todas as
decisões que tomou, incluindo dados brutos e notas que
descrevem o processo mental que levou a uma decisão.

Planejar para maximizar o lucro
Quer você tenha um processo S&OP básico ou
sofisticado ou nenhum processo, seu planejamento
estratégico de vendas e operações pode melhorar
drasticamente quando você implementar o S&OP da Infor.
Você obtém um processo colaborativo que pode ser
recorrente e sustentável, preenchendo a lacuna entre
seus planos financeiros e operacionais, de modo 
que você:

•    Aumente as receitas e o lucro.

•    Alinhe a produção com as solicitações de clientes e
objetivos de vendas.

•    Responda rapidamente às mudanças de padrões 
de demanda.

•    Aprimore a acurácia de previsões de vendas de 
20 a 40%.

•    Aumente o on-time delivery (OTD) em 20% ou mais.

•    Aumente os giros de estoque e reduza os níveis 
de estoque.

•    Apresente um melhor serviço de atendimento 
ao cliente.

•    Lance seu negócio e produtos em novos mercados de
forma mais eficiente.

•    Aumente o share de clientes em novos mercados.

Com o Infor Sales & Operations
Planning, você consegue implantar um
processo de S&OP colaborativo e
sustentável utilizando os processos
pré-configurados e indicadores de
performance embutidos.
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