Controle Global de Custos
Conecte sua cadeia global de suprimentos com seu fluxo financeiro, monitore seus custos à
medida que eles se acumulam e conheça seu custo final real
Os departamentos de logística e de compras tendem a ser funções isoladas, sem um sistema de uso
comum para acompanhamento, avaliação e análise dos custos. Sem informações em tempo real na
“cadeia financeira de suprimentos”, que permitam conhecer e captar com precisão variações dos
custos de logística na medida em que eles ocorram, certamente haverá margem para prejuízos. As
facilidades que o controle global de custos da GT Nexus possui, pode ajudar a evitar esses prejuízos.

Integre as cadeias de suprimentos financeira e física

Benefícios
• Elimine estimativas imprecisas e
determine os custos finais com
base em eventos reais na medida
em que eles ocorram.
• Detecte problemas operacionais
na cadeia de suprimentos e
corrija-os antes que ocorram
custos adicionais significativos.

O controle de custos global recebe informações de custo em tempo real, ligando-as diretamente aos
pedidos, embarques e aos eventos logísticos que estão acontecendo na cadeia de suprimentos.
Compare sua meta para o custo final com o custo real da cadeia de suprimentos em um único
sistema. Uma análise avançada permite que se rastreie os valores ao longo do tempo, obtendo
tendências, recursos e mecanismos de controle eficazes para lidar com as exceções.
Identifique com rapidez metas de custo que não são realistas. Isto permite que tais metas possam
ser ajustadas, adequando os preços e as campanhas de comercialização. A redução do tempo na
localização de metas de custo irreais, passa de meses para semanas, podendo ajudar a poupar
milhões de dólares em prejuízos.

Pedido posto

• Visualize os custos financeiros ao
longo da cadeia de suprimentos,
à medida que estes são
realizados, e use estes dados
para melhor avaliar as obrigações
financeiras contratadas e
exigências de fluxo de caixa.
• Use as ferramentas de análise
financeira para desenvolver
grande variedade de relatórios de
gerenciamento.
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À medida que a mercadoria move-se ao longo da cadeia global de suprimentos,
a GT Nexus acompanha os custos à medida que são incorridos, compila-os e
fornece ferramentas para aprimorar tais informações

Informações de custos digitalizadas em tempo real
É extremamente oneroso para as empresas, individualmente, preparar e manter mecanismos de
troca de informações eletrônicas sobre o custo, com a grande quantidade de parceiros globais.
Portanto, a maior parte recebe e processa informações de custo da cadeia de suprimentos (faturas)
por meio de papel e lançamentos manuais nos sistemas contábeis.
A GT Nexus, por outro lado, mantém conexões eletrônicas com a maior parte dos maiores prestadores
de serviços de logística do mundo. Estando apta a amortizar tal investimento por meio de diversos
embarcadores, tornou-se agora compensador para os clientes da GT Nexus mudar a maior parte as
transações de custo em toda a cadeia de suprimentos do papel para a mídia eletrônica.
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