Soluções essenciais
para o setor químico
e farmacêutico
Em constante inovação e com alto grau de complexidade a nível
nacional e internacional, o setor químico e farmacêutico possui
desafios específicos a serem enfrentados por cada segmento
dentro do mercado, envolvendo principalmente a garantia de
novos produtos eficazes.
Para manter o crescimento e conhecendo as necessidades
particulares do setor, a Thomson Reuters traz expertise e
tecnologia para oferecer soluções corporativas que facilitam as
atividades diárias, com agilidade, e segurança para as operações.

Comércio Exterior

Tributário

Uma solução em nuvem com diversos módulos pensados para atender
às necessidades globais, garantindo compliance e agilidade das
operações de comércio exterior, com simplificação das tarefas rotineiras
para adquirir mais foco em gestão estratégica. Conheça os módulos do
ONESOURCE Global Trade para o setor químico e farmacêutico:

Uma gama de soluções para facilitar a rotina tributária das empresas
do setor químico e farmacêutico com eficiência, compliance,
segurança e acessibilidade nas operações e entregas fiscais. Saiba
quais são as mais adequadas para o seu negócio:

MÓDULO GLOBAL
CLASSIFICATION
Com o módulo Global Classification,
é possível centralizar todas as
informações dos produtos do seu
negócio com agilidade e eficiência,
através da tecnologia RPA e
automação das informações dos
processos, garantindo rastreabilidade
para decisões estratégicas e auditorias.

MÓDULO TRADE ANALYZER
Com a possibilidade de trazer simulações
para importação e exportação dentro dos
requisitos de forma estratégica, o módulo
Trade Analyzer garante o aproveitamento
dos benefícios para o seu negócio, sem
custos de implementação, reduzindo
investimento e riscos.

ONESOURCE TAX ONE FOR
SAP® SOLUTIONS

ONESOURCE TAX
ANALYSER

Sendo uma solução exclusiva para
os clientes utilitários de ERP da SAP,
o ONESOURCE Tax One for SAP®
Solutions trabalha para aprimorar
a integração entre as informações e
obrigações, facilitando a geração de
relatórios e integridade dos dados
através da automação.

Para facilitar o envio das
informações para o Fisco, através
de uma auditoria prévia, a solução
ONESOURCE Tax Analyser permite
identificar oportunidades de crédito
para a empresa, trazendo melhorias
para o planejamento tributário,
trabalhando em conjunto com o
ONESOURCE Tax One.

MÓDULOS DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
Com os módulos de Importação e
Exportação, o controle das operações
por chassi se torna mais fácil, permitindo
o acompanhamento das mercadorias
e o histórico dos processos, através de
relatórios para eventuais necessidades.

MÓDULO DATA ANALYTICS

ONESOURCE TAX ONE
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Para garantir tecnologia de ponta
e atualização com as exigências da
legislação brasileira e particularidades
do setor, a solução ONESOURCE
Tax One garante compliance com a
legislação brasileira, com acessibilidade
e facilidade para a sua empresa.

Para sua empresa planejar com mais
assertividade, atualizada com as
tendências do mercado, o módulo
Data Analytics traz visualização
rápida e acessível dos dados, com
customização de relatórios, de acordo
com as necessidades do seu negócio.

Jurídico
Soluções desenvolvidas para auxiliar os departamentos jurídicos internos das empresas,
potencializando a gestão e auxiliando a resolução de situações complexas, permitindo o
aumento da produtividade e o crescimento do negócio. Saiba mais sobre:

HIGHQ CORPORATE
A solução HighQ Corporate inserida em seu
departamento jurídico traz desempenho
potencializado para uma gestão eficiente
e atualizada, com uma abordagem fácil e
parametrizável, utilizando a automação das
operações jurídicas, armazenadas em nuvem.

LEGAL ONE CORPORATE
A solução Legal One Corporate permite
uma melhoria da gestão jurídica para o
departamento interno da sua empresa,
com a edição, criação e automação de
relatórios que geram insights e relevância
estratégica dentro do mercado, permitindo
o crescimento do negócio.

Soluções desenvolvidas para trazer
mais desenvolvimento e facilidade
para o seu negócio
A Thomson Reuters, aliando tecnologia de ponta,
expertise e personalização com as necessidades do
setor químico e farmacêutico, disponibiliza integração
completa através das soluções que atendem os
departamentos tributário, jurídico e de comércio exterior
de nossos clientes, garantindo crescimento e sucesso.
Queremos proporcionar novas experiências aos nossos
parceiros, com inovação e desenvolvimento estratégico,
reduzindo custos e riscos.

Tudo o que sua empresa precisa para evoluir dentro
do mercado do setor químico e farmacêutico é
oferecido por nossas soluções!

Thomson Reuters,
a parceria atualizada para
o seu negócio do setor
químico e farmacêutico.
Descubra um futuro de
novas possibilidades!
Clique aqui

