FINANCIAL
CLOSING COCKPIT
PERMITEÀS ORGANIZAÇÕES MONITORIZAR, CONTROLAR
E EXECUTAR PERIODICAMENTE, MANUALMENTE OU
AUTOMATICAMENTE, NUM SÓ ECRÃ, O CICLO DE
ENCERRAMENTO CONTABILÍSTICO DO MÊS/ANO.

PARA QUEM?

Empresas com SAP
já implementado.

Área Financeira
(Processo de Fecho
Financeiro).

FOCO

- Executar uma série de tarefas complexas on time e na sequência \
correta por forma a cumprir os prazos pré-definidos, que
geralmente se revelam demasiado apertados.

PRINCIPAIS
VANTAGENS

- Coordenar um cenário que envolve várias empresas,
responsáveis, departamentos, divisões ou subsidiárias.
- Uniformizar os ciclos de encerramento numa série de etapas
de processo repetido e de desempenho superior.
- Assegurar que os processos são consistentes e uniformes ao longo
das diversas unidades organizacionais.

A complexidade da atividade de encerramento de períodos devido
à quantidade de tarefas a executar e a necessidade de serem
executadas na devida sequência, dentro de um limite temporal
restrito, é uma das situações com que as empresas se deparam:
- ATUALIZAÇÃO DE TAXAS DE CÂMBIO
- LANÇAMENTO DE DEPRECIAÇÕES
- ABERTURA E ENCERRAMENTO DE PERÍODOS CONTABILÍSTICOS
- REAVALIAÇÃO DE STOCKS
- AVALIAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA
- TRANSPORTE DE SALDOS DE CONTAS
- EXECUÇÃO DE DISTRIBUIÇÕES E CICLOS DE RATEIO
- APURAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE CRÉDITOS COM SCORE REDUZIDO.

A aplicação SAP FINANCIAL CLOSING COCKPIT acelera e aumenta
a eficiência do fecho de contas, seguindo os regulamentos legais
existentes e as exigências de informação financeira.

SOLUÇÕES CHAVE PARA
UM ENCERRAMENTO
EFICIENTE

TAREFAS AUTOMÁTICAS:

Agendamento e automatização de tarefas,
colaboração e controlo ao longo de todo o
processo.
INTERFACE WEB BASED:

Permite uma colaboração mais eficaz.
AMBIENTE VISUAL INTUITIVO:

Visualização de status (em tempo real) de
todas as tarefas de fecho.
FUNCIONALIDADE DE REPORTE STANDARD:

Medição de eficiência do ciclo de fecho, quer
numa perspetiva global, quer tarefa a tarefa.

VANTAGENS COM A
IMPLEMENTAÇÃO DO
CLOSING COCKPIT

Maior eficiência e controlo através da existência de
relatórios standard, utilizáveis por qualquer pessoa.
Menor esforço de manutenção e administração
exigido, por se tratar de uma solução integrada,
com administração feita via web.
Melhoria na produtividade devido a uma melhor
coordenação de tarefas, maior colaboração e
redução do tempo dedicado.
Implementação rápida suportada por um
ambiente extensível, aberto a desenvolvimento, e
com acesso a ferramentas administrativas.
Implementação em larga escala, baseada em
infra-estrutura de servidor e classe empresarial.

OS 6 PASSOS
NECESSÁRIOS PARA
UMA CONFIGURAÇÃO
DE SUCESSO
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