Comunicado de Imprensa
Seidor Portugal apresenta ERP na Cloud, SAP Business ByDesign, em
evento exclusivo
•

• Evento em parceria com a SAP juntou mais de 50 pessoas no Pestana CR7 Hotel;
Esclarecimento e demonstração da solução partilhados por vários speakers convidados;

Lisboa, outubro de 2017 – A Seidor Portugal, multinacional espanhola do setor tecnológico,
realizou no passado dia 20 de setembro, no Pestana CR7 Hotel em Lisboa, um evento exclusivo
em parceria com a SAP, dedicado ao esclarecimento e demonstração das potencialidades do
SAP Business ByDesign.
O evento contou com a presença de speakers convidados, especialistas nesta solução e nas
últimas tendências de ERP´s em contexto global: Evert-Jan Tromp, Head of solutions sales EMEA
South da SAP, Gabriel Coimbra, Country Manager IDC Portugal e Miguel Barbosa, Managing
Director da Seidor Portugal.
O SAP Business By Design, é o ERP da SAP distribuído nativamente em plataforma cloud, que
apresenta funcionalidades adaptadas a empresas de diversos sectores de atividade e integra um
sistema de Business Intelligence próprio.
A Seidor Portugal trabalha esta solução SAP no mercado português desde 2013, e é o único
parceiro da SAP em Portugal com esta certificação de venda e implementação.
A Seidor Portugal está presente em todo o ciclo de vida do produto, adaptando a solução a cada
negócio. Com uma equipa de consultoria experiente e multidisciplinar, a Seidor Portugal
apresenta-se como responsável pela implementação, consultoria, formação e suporte deste ERP
em todos os clientes. O tempo de implementação é bastante reduzido, encontrando-se em
média, entre as 8 e 12 semanas.
Fácil integração, mobilidade e menor custo associado
Umas das grandes vantagens prende-se com a possibilidade de eliminação de custos com
infraestruturas informáticas, uma vez que o sistema é alojado em DataCenters da SAP com
gestão de segurança e de disponibilidade da própria SAP.
Além desta, o SAP Business ByDesign apresenta inúmeras vantagens: mais de 3.900 empresas
em todo o mundo já as descobriram e já utilizam esta solução. Os ERPs estão a evoluir em
direção a uma gestão mais inteligente, com acesso e integração em tempo real a dados de
múltiplas fontes de informação, o que torna este ERP na Cloud a migração natural dos softwares
de gestão das empresas.

A disponibilização de múltiplos webservices permitem e facilitam a integração do sistema com
soluções externas. Adicionalmente, a tecnologia de webservices promove a integração com
outras soluções SAP como o S/4HANA, o que confere às empresas de grandes dimensões a
possibilidade de integrar as suas subsidiarias com SAP Business By Design e com isto garantir
capacidades de consolidação de toda a empresa.
A mobilidade é outro dos pontos fortes desta solução e foi fortemente destacada na
apresentação de Miguel Barbosa, Managing Director da Seidor Portugal. A facilidade de
utilização em contexto mobile foi observada no evento por todos os convidados através de uma
pequena demonstração in loco nos diversos dispositivos móveis presentes. Assim, através de
um simples acesso web é possível navegar na solução e ter acesso a todos os dados a partir de
qualquer lugar e a qualquer hora.
***
Sobre a Seidor:
Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Seidor é uma multinacional espanhola do setor
tecnológico que oferece serviços e soluções integrais na área da consultoria de software e serviços
informáticos presente na Europa, América Latina, EUA, Médio Oriente e África. A Seidor é um dos
principais parceiros mundiais da SAP, IBM, Microsoft e Adobe que oferece serviços de consultoria,
infraestrutura, implementação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e serviços de outsourcing.
O conhecimento tecnológico, a especialização no setor e uma equipa de especialistas garantem a
confiança na Seidor como um parceiro de confiança que simplifica a gestão da tecnologia e a rentabilidade
dos negócios. www.seidor.pt
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