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FinancialOne é um add-on para o SAP Business
One, eficiente para gestão financeira de toda sua
empresa. Organizado de forma prática, a ferramenta
permite controlar os principais processos financeiros 
da organização de forma rápida, além de auxiliar na 
avaliação de desempenho da empresa.

CONTROLE
FINANCEIRO
AVANÇADO PARA
SAP BUSINESS ONE



Público alvo

CLIENTES SAP BUSINESS ONE



Pilares

Renegociação 
de títulos

Gestão completa de cheques
a pagar e a receber

Gestão completa 
de contratos

Aplicações 
financeiras

Ferramenta completa
de fluxo de caixa

Eventos 
financeiros Assistente de pagamentos

Documentação 
jurídica

Noti fi cação de 
e-mail / sms



Renegociação de títulos
Renegocie um ou mais títulos a receber por quanti-
dade de parcelas, intervalo e datas de vencimento. 
O módulo de renegociação de títulos ainda permite 
fazer o cadastro do tipo de renegociação por índice 
financeiro, juros ao mês, juro composto, multa, além 
de outras particularidades.



Gestão completa de 
cheques a pagar e a receber
Facilite o processo de movimentação de cheques em sua empresa, sem perder qualquer rastreabilidade!

Cheques a pagar: Possibilidade de solicitar e imprimir cheques, controlar cheques compensados e a
compensar, e efetuar a liberação de cheques assinados para pagamentos.

Cheques a receber: Facilidade em gerenciar e movimentar cheques (não compensados, de segunda
apresentação, retornados, devolvidos, entre outros) e suas respectivas contabilizações, com visibilidade
completa dos seus históricos de movimentação.

Cheques a pagar



Gestão completa de cheques a pagar e a receber

Cheques a receber



Gestão completa de cheques a pagar e a receber

Cheques a receber



Gestão completa de contratos
Gerencie seus contratos com fornecedores de 
forma prática com todas as parcelas do contrato 
separadas em principal ativo e juros. Para melhorar 
sua gestão, o módulo de contratos está preparado 
para pagamentos a maior e a menor, em casos de
ajuste de tabela financeira (PRICE E SAC) e amorti- 
zação de dívidas. O add-on permite controlar par-
celamento de impostos, lançamento de despesa de 
folha e conta com a funcionalidade de segregação 
de contratos em curto e longo prazo.



Aplicações financeiras
Tenha em mãos uma completa estrutura para con-
trole de aplicações financeiras, com visibilidade 
ampla de saldo, rendimentos e resgates em suas 
aplicações. Insira detalhes de negociação, faça 
movimentação de aplicações em lote, tenha con-
trole de taxas de câmbio e índices, ou faça apenas 
simulações de aplicações financeiras, em tempo 
real, com os índices financeiros integrados com o
Banco Central. 



Visualize a saúde financeira da sua empresa e organize 
suas finanças de forma mais eficiente! A poderosa ferra-
menta de fluxo de caixa do FinancialOne te dá visibilidade 
de todas as contas a pagar e a receber, inclusive o período
que o saldo da sua empresa ficará negativo ou positivo. 
Além disso, a estrutura de fluxo de caixa permite criar 
grupos e resumo de contas para melhor visualização de 
valores das contas contábeis. Todos esses valores são 
vinculados ao plano de contas da SAP e geram relatórios 
de fluxo de caixa, garanti ndo melhor gestão sobre contas 
a pagar e a receber, e análise de comparação entre o que 
foi realizado versus planejado e suas variações de valores.

Ferramenta completa de fluxo de caixa



Ferramenta completa 
de fluxo de caixa



Ferramenta completa 
de fluxo de caixa

Evento Financeiro
Sem precisar ter acesso à tela de lançamento contábil de toda a empresa, determine qual 
colaborador poderá fazer o cadastro de eventos financeiros. Para facilitar o cadastro de 
custos, a ferramenta também permite importar tabelas de gastos do Excel e criar eventos 
recorrentes da empresa de forma automática. 



Assistente de pagamentos
Simplifique o processo de pagamen-
to de títulos realizando pagamentos 
diversos de uma só vez. O assistente 
de pagamentos permite selecionar 
os títulos por data de emissão, venci-
mento ou PN (Parceiro de Negócio) e 
escolher a forma depagamento – por 
dinheiro, cheque, transferência ou 
malote.



Módulo de caráter documental 
que auxiliana gestão jurídica de 
títulos a receber, agrupando-os 
pela descrição do processo e 
valor dos honorários.

Documentação jurídica



Notificação de e-mail / sms

Crie vários esboços de e-mail de acordo
com as necessidades de sua empresa! O
módulo de notificação é uma ferramenta 
aberta para chamadas comerciais e fi-
nanceiras, voltadas, inteiramente, para 
os parceiros de negócio dos clientes SAP.

O método de envio de notificação ainda
permite automatizar o envio de cobrança 
de títulos, diminuindo inadimplências e 
estreitando relacionamentos com os
parceiros de negócio.



Examine os lançamentos efetuados no resumo das contas, 
através das rotinas do fluxo de caixa do FinancialOne.

Análise completa do resumo das contas

Otimize seu tempo com toda a rastreabilidade de informações!
Informações rápidas, claras e seguras a tempo de que seja tomada
uma decisão.

Praticidade na gestão

Potencialize sua gestão com relatórios completos sobre títulos, cheques, 
documentos jurídicos, aplicações e investi mentos financeiros, inclusive
relatórios bases de contas para pagamentos e recebimentos. 

Tenha em mãos todas as informações imprescindíveis para o efetivo
planejamento de ações da sua empresa e controle de resultados.

Praticidade na gestão

VANTAGENS
FinancialOne adapta-se às formas
de negociação do mercado brasileiro 
atual buscando atender as necessidades
de todos os clientes SAP Business One.

Examine os lançamentos efetuados no resumo das contas, 
através das rotinas do fluxo de caixa do FinancialOne.

Assistente de geração de boletos

Otimize seu tempo com toda a rastreabilidade de informações!
Informações rápidas, claras e seguras a tempo de que seja tomada
uma decisão.

Controle de remessa e retorno



www.objetivasolucao.com.br

comercial@objetivasolucao.com.br

+55 31 3821-9671

Av. Carlos Chagas, 431, 1º andar, Cidade Nobre
Ipatinga / MG - CEP: 35162-359


