
Transforme insights 
em ações
Use as soluções do SOFY para obter insights reais 
sobre os negócios e estimular as pessoas a agir

O que é SOFY?
As soluções do SOFY entregam insights e desencadeiam as 
pessoas a agir. Proporcionando insights sobre os negócios 
baseados em análises em tempo real de dados transacionais.

Esses insights são apresentados aos usuários por meio de 
notificações, feeds sociais e dashboards.

Os recursos de simulação e análises de causa-raíz providenciam 
uma poderosa ferramenta que explica o porquê das coisas 
estarem acontecendo e guiar os usuários finais a tomarem 

ações corretivas.

As soluções do SOFY são alimentadas por uma plataforma 
integrada que podem ser implantadas tanto na nuvem como 
em local. Os motores dessa plataforma são alimentados pelas 
melhores práticas da KPMG e dos padrões industriais.

Baseado em tecnologias emergentes e inovadoras, assim como, 
a Microsoft Azure e o SAP HANA, o SOFY é completamente não 
intrusivo e acessível em qualquer dispositivo.

PLATAFORMA DIGITAL DE RISCOS PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSFORMAÇÃO

Access Control 
Monitore e controle 
as principais violações 
e mitigue os riscos 
relacionados ao seu 
sistema de acesso.

SAP Security
Identifique os pontos 
fracos de seu ambiente 
de segurança.

Process Monitoring 
Mensure o desempenho 
dos processos 
empresariais.

Procurement 
Compreenda os padrões 
de gastos e otimize 
os processos de 
aquisições.

Risk Management 
Execute um processo 
de auditoria interna 
eficiente e satisfatório.

Sanction List
Monitoring
Realize uma triagem efi-
ciente de seus parceiros 
de negócios.

Data Quality 
Management
Aumente a qualidade 
de seus dados por meio 
de um monitoramento 
contínuo.

Tax
Elimine as 
complexidades no 
gerenciamento de 
questões fiscais
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Executados por uma Tecnologia 
Empresarial sólida.

Utilizamos componentes de tecnologia que ganharam 
reconhecimento de nossos clientes corporativos por ser 
confiável e de qualidade. Essas plataformas, fornecidas por 
nossos parceiros de tecnologia, permite que integremos 
todas as tecnologias já implementadas na empresa.

 Microsoft Azure, SAP HANA,SQL Server

Dados seguros
A segurança está no cerne de nossa plataforma. Vários 
controles e medidas de segurança visam a impedir 
o acesso não autorizado a informações do sistema. 
Como responsável por seus dados, você pode 
conceder acesso a seus dados a qualquer pessoa ou 
local que desejar.

SAP, Oracle e Microsoft 
Dynamics ERP
A KPMG oferece soluções que podem ser 
utilizadas de imediato para todos os principais 
sistemas ERP do mercado.

Compatibilidade com todos 
os dispositivos

ÓTIMAS SOLUÇÕES 
são construídas em uma plataforma poderosa

Implementação do Sofy 
O processo de implementação do SOFY é simples e objetivo. 
O esforço necessário para configurar a troca de dados é 
limitado, baseado em tecnologias-padrão da Microsoft/SAP e 
bem respaldado tanto por documentação quanto por nossa 

equipe de suporte. A implementação do SOFY pode ser feita 
em poucos dias.

E o tempo para sua utilização varia de 1 a 5 dias.
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Decolagem fácil
Os dados de transações relevantes são 
copiados em tempo real de seu Sistema 
de Informações, incluindo SAP/Oracle/
Microsoft, para a base de dados do SOFY, 
e os algoritmos de análise do SOFY são 
aplicados aos fluxos de dados.

Resultados tangíveis
Alertas, notificações e painéis 
podem ser acessados pelos 

usuários da empresa por meio 
de qualquer dispositivo para 
estimular o aprendizado e o 

aprimoramento dos negócios.

Desempenho aperfeiçoado
Alertas, notificações e painéis podem 

ser acessados pelos usuários da 
empresa por meio de qualquer 

dispositivo para estimular o aprendizado 
e o aprimoramento dos negócios.

COMO
isso funciona?
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