Benner Gestão de Viagens e Despesas

Marisa
O empreendedorismo das lojas Marisa vem do DNA da família Goldfarb. Bernardo Goldfarb, fundador da empresa,
acompanhou a rotina da loja de sapatos do seu pai desde menino. Seu pioneirismo resultou na primeira unidade da
rede Marisa Bolsas, em 1948, vendendo pronta-entrega de estoques de grandes fabricantes a preços competitivos.
Foi assim que o empresário encontrou seu nicho e seu público, dando origem ao processo de expansão a partir da
Marisa Malhas. Genuinamente brasileira, a Marisa tem como foco a classe C e tornou-se referência na venda de
moda para esta que é considerada a nova classe média brasileira.
| SOLUÇÃO
Benner eBusiness Travel and Expenses - Solução completa de gestão de viagens corporativas (OBT – OnLine
Booking Tool) e despesas de viagens. 100% on-line, atende às diferentes políticas de viagens das empresas, onde
aprovações, controle do relacionamento com agências e emissão de passagens são customizadas. Também conta
com processo simplificado de prestação de contas de despesas de viagem com alto nível de detalhamento e transparência. O sistema permite também realizar a conciliação segura de faturas por meio da análise das informações
dos fornecedores disponibilizadas no sistema. Durante todo processo, é possível apurar tudo o que está sendo
cobrado e devido, como por exemplo a apuração de fee das agências de viagens. Contempla ainda a geração do
documento financeiro.
| PROJETO
Um dos principais benefícios do projeto na Marisa foi a conciliação de faturas com todos os fornecedores, trazendo
economia, agilidade e integração à operação. Com o controle das faturas de cartões de crédito e a administração
integrada no sistema das agências de viagens, a Marisa passou a realizar esse controle de forma totalmente automatizada com integração ao seu ERP (SAP). As cargas de cadastros também passaram a ser integradas ao ERP
e ao sistema de RH da empresa.
| BENNER
A Benner, pioneira no mercado de software de gestão empresarial no Brasil, destaca-se pelo atendimento personalizado aos clientes e pela oferta de soluções inovadoras de gestão empresarial, que proporcionam resultados
efetivos aos negócios nas verticais de Saúde Hospitalar e Suplementar, Logística, Governança Jurídica e Contratos,
Gestão de Viagens Corporativas, Governo, além de ERP, RH, BI, ofertas nos modelos BPO, Cloud Computing,
EaaS e SaaS.
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