
O NetSuite SuiteSuccess Starter Edition é uma solução 
completa, projetada para ajudar empresas de pequeno 
porte e em rápido crescimento a gerenciar todos os 
aspectos do negócio em um único sistema. A solução foi 
projetada a partir de um conjunto de leading practices 
que pavimentam um caminho claro para o sucesso e são 
comprovadamente capazes de fornecer valor de forma 
rápida aos negócios, com a implantação do NetSuite 
em um prazo previsível. O Products Edition oferece 
um conjunto exclusivo de processos e funcionalidades 
especialmente projetados para abordar aspectos-chave de 
organizações baseadas em produtos, incluindo a gestão 
de estoque, gestão de pedidos, fullfilment e gestão de 
relacionamento com o cliente.

O caminho para o sucesso

NetSuite SuiteSuccess 
Starter Products Edition

Benefícios principais

• Pronto para uso no primeiro dia. A solução pré-
configurada oferece um conjunto único de processos 
e funcionalidades, especialmente projetados para 
agregar valor para empresas baseadas em produtos.

• Engajamento contínuo. Garante o sucesso por meio 
de uma abordagem consultiva, desde as vendas até a 
ativação, passando pelo suporte e além.

• Rapidamente em produção. A solução utiliza a 
NetSuite Stairway, uma abordagem para ativação que 
permite aos clientes consumirem recursos com base 
no que o negócio precisa, resultando em um melhor 
retorno sobre o investimento e um time-to-value 
mais rápido.

• Visibilidade e insights. Ao unificar o front e o back-
office, o NetSuite oferece uma visão completa de seus 
clientes, estoque e transações, tudo em tempo real, 
combinando dados com análises visuais para gerar 
insights significativos e acionáveis.
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NetSuite oferece uma série de perfis pré-configurados para garantir a rápida adoção e agilidade na implementação:

• Executivo

• Analista Fiscal

• Controller • Vendedor • Gerente de Estoque

Um caminho comprovado para o sucesso
O SuiteSuccess Starter Products Edition oferece aos 
clientes uma sólida fundação para o crescimento dos 
negócios, com uma metodologia de engajamento 
comprovada e uma solução pré-configurada que inclui 
fluxos de processos detalhados, perfis funcionais pré-
configurados, dashboards, mais de 100 relatórios e KPIs 
específicos para produtos.

Gestão financeira
Automatize suas funções contábeis. O livro-razão geral 
suporta a estrutura e os requisitos exclusivos do seu 
negócio. Um gráfico simplificado da estrutura de contas 
organiza seus dados financeiros e estatísticos. As entradas 
no livro-caixa são criadas automaticamente e em tempo 
real à medida que as transações acontecem. Crie e atualize 
facilmente os orçamentos. Extratos bancários e de cartão 
de crédito podem ser automaticamente importados para 
o NetSuite para conciliação. A lista de verificação de 
fechamento do período torna o fechamento dos livros 
rápido e fácil.

Gestão de itens
O uso de registros de itens permite um processamento 
mais eficiente das transações, reduzindo a probabilidade 
de erros na entrada de dados. Os registros de itens 
detêm as informações contábeis, preços e atribuição 
de todos os bens e serviços que você compra e vende 
aos clientes, e as peças e matérias-primas que você 

compra dos fornecedores. Várias unidades de medida 
proporcionam flexibilidade para estocar, comprar e vender 
itens do inventário. Os registros são usados para rastrear 
informações sobre itens que você mantém em estoque. 
Com visibilidade do estoque em todos os locais, você pode 
monitorar proativamente os níveis de estoque e vendê-
los, transferindo itens entre os locais conforme necessário 
para garantir a disponibilidade de estoque e minimizar o 
acúmulo de itens obsoletos. O rastreamento completo do 
estoque usando lotes e números de série ajuda a definir 
estratégias de fullfilment (como primeiro item que expira é 
o primeiro a sair), minimizando o desperdício e garantindo 
que o inventário seja usado da maneira mais eficiente. 
Gerencie facilmente o estoque em locais com ou sem 
caixas de armazenamento.

Estruture matrizes de produtos para rastrear por opções 
como tamanho e cor. As atualizações feitas no item pai são 
aplicadas automaticamente aos subitens, simplificando 
consideravelmente a gestão de itens. A reposição conforme 
a demanda usa dados de vendas históricas e sazonais do 
NetSuite, média de lead time e número de dias de estoque 
para gerenciar os pontos de reordenação de itens e 
manter os níveis de estoque preferenciais.

Gestão de vendas
Simplifique seu processo de vendas enquanto ajuda sua 
organização a ganhar visibilidade completa sem duplicar 
esforços. Todos os processos são conectados, desde a 

• Comprador • Portal do 
Funcionário

• Administrador
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criação de um lead até a conversão para oportunidade e 
a geração de uma cotação. Uma vez aprovada a cotação, 
basta gerar o pedido de venda a partir da mesma para 
garantir uma trilha de auditoria precisa.

Gestão de pedidos
O NetSuite permite a entrada eficiente de pedidos, a 
entrega do item e o processamento de faturas, tudo dentro 
de uma suite integrada. Aproveite os pedidos para vender 
produtos e serviços, automatizando a criação de faturas 
e relatórios. Processe rapidamente as devoluções, emita 
notas de crédito e aplique créditos a quaisquer faturas 
abertas que o cliente possa ter.

Gestão de compras
Centralize seu processo de compras e fornecedores, 
ao mesmo tempo em que fornece visibilidade, eficiência 
e controles de compras eficazes em sua organização. 

Crie e rastreie ordens de compra. As faturas são 
combinadas com ordens de compra e declarações 
de recebimento para evitar pagamentos acima do 
definido, pagamentos em duplicidade ou outros erros. 
Todas as informações relacionadas a cada fornecedor 
estão localizadas em um registro central, para que os 
gerentes de compras possam acessar facilmente os 
dados relevantes e manter as cadeias de suprimentos no 
caminho certo. Acompanhar a saúde geral das relações 
com seus fornecedores significa monitorar itens e seus 
preços, prazos de entrega, entregas no prazo, defeitos, 
escassez e muito mais. Essa supervisão, mantendo os 
fornecedores responsáveis pelos produtos fornecidos, fica 
mais fácil com o scorecard do fornecedor. Cada transação é 
rastreada, analisada e registrada, para que os compradores 
possam monitorar facilmente os principais indicadores de 
desempenho e fornecer feedback para melhoria contínua.

Estabelecer

• Contas a pagar e a receber
• Controle de múltiplos estoques 
• Contabilidade gerencial
• CRM – Gestão de clientes
• Análises e dashboards

Elevar

• Gestão de compras
• Gestão de ativos
• Gestão de várias subsidiárias 

Dominar

• Planejamento e 
análises �nanceiras 

Expandir

• Planejamento de demanda 
• Gestão de armazém (WMS) 
• Gestão de qualidade

Acelerar

• Gestão orçamentária
• Expansão internacional
• Contabilização em 

múltiplos livros

NetSuite Stairway para  
SuiteSuccess Starter Products
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