
A solução ONESOURCE Global Trade para PME atende de maneira simples e ágil suas operações de importação e 
exportação, oferecendo segurança nos controles e precisão das informações, conforme exigência da legislação brasileira.

O software é modularizado e pode ser integrado com os principais ERPs de mercado e sistemas legados, permitindo seu 
acesso de qualquer lugar através de internet, seguindo as regras de segurança.

A ONESOURCE Global Trade para PME é parte da suíte de soluções para Comércio Exterior da Thomson Reuters, provedor 
líder mundial de soluções e informações inteligentes para empresas e profissionais.

Todas as informações de comércio exterior 
em um único lugar. 

Fácil navegação com cálculos de previsões 
dos processos.

Simplificação  
e agilidade

Inovação a um 
custo acessível
Recursos de gestão inovadores alinhados 
com as melhores práticas de mercado.

Projetos rápidos com valores acessíveis.

Assinatura mensal.

Segurança  
e mobilidade
Elimina a utilização de planilhas garantindo 
compliance. 

Acesso de qualquer navegador e mobile.
  
Plataforma Cloud: acesso online e seguro, 
sem necessidade de investimentos em 
gestão, servidores e infraestrutura.

Treine sua equipe 
de forma simples
Disponibilidade de treinamentos simples e online.

Tenha todo o suporte de uma equipe qualificada.

ONESOURCE 
Global Trade para PME
Inovação, agilidade e segurança 
para a gestão de Comércio Exterior 
que cabem no seu bolso. 



+55 0800 047 5058

Conheça os principais recursos da solução  
ONESOURCE Global Trade para PME

CONTROLE
Tenha total controle de cálculo de previsão de custo final 
para importação e exportação.

PAGAMENTOS
Controle pagamentos e recebimentos em moeda 
estrangeira com cálculos automáticos dos valores da nota 
fiscal de importação e com ajustes de requisitos legais.

INTEGRAÇÃO
Integração com principais softwares de despachante  
do mercado, eliminando os controles via e-mail para  
cada processo.

EFICIÊNCIA
Elimine retrabalho, registros em planilhas e duplicidade  
de informações, utilize validações automáticas.

GERENCIAMENTO
Gerencie suas etapas logísticas e seus prestadores  
de serviços, evite perdas por falta de gestão de prazos,  
tenha acesso a relatórios gerenciais.

ACOMPANHAMENTO
Monitore as obrigações legais e mantenha todas as  
áreas envolvidas nas etapas do processo atualizadas  
das movimentações.

As aplicações disponibilizadas 
na nuvem (cloud computing) 
são uma tendência de mercado 
que vem crescendo ano a ano. 
Por isso, a solução ONESOURCE 
Global Trade para PME está 
disponível 100% na nuvem.

Solução ONESOURCE 
Global Trade para 
PME nas nuvens

A solução é modularizada e pode ser integrada com os principais ERPs de mercado (SAP B1, Omega 
ABC71, Microsoft AX, Sankhya e Jiva), sistemas legados e planilhas, possibilitando o compartilhamento  
e visualização de informações por todas as áreas envolvidas no processo, aumentando a produtividade.

gtm.brasil@thomsonreuters.com
www.onesourceglobaltrade.com.br


