SAP Business ByDesign para Serviços Profissionais
Cloud Factory
Solução desenhada para empresas de serviços profissionais

O SAP Business ByDesign é a solução de gestão ERP cloud que permite que as empresas de serviços profissionais
alcancem os seguintes desafios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratos de clientes geridos por projeto
Gestão de projetos integrado com finanças, compras e vendas
Gestão de custos dos recursos e comparação de receitas
Gestão de orçamentos por projeto
Dados reais vs orçamentos em tempo real por projeto
Atribuição de recursos por projeto
Agenda de colaborador e gestão de horas
Análises e relatórios financeiros e de recursos por projeto
Aplicação opcional para a apresentação de relatórios, distribuição de documentos, entrada de horas
e atribuição de atividades.

O projeto será realizado remotamente através da nossa equipa de implementação e por um consultor
que irá estar presencialmente nos escritórios do cliente no decorrer das atividades mais relevantes do
projeto, como: Kickoff, Testing & Go Live.
A Cloud Factory permite:
• Entregas até 120 dias
• Projeto acessível e replicável
• Complementaridade com soluções horizontais e industriais da Seidor
Implementação: desde 85,000€
Software: desde 990€/Utilizador/ano

- Integração das compras com a gestão
de projeto.
- Faturação ao cliente com base nas
condições acordadas e avanço real do
projeto.
- Gestão de recursos e calendários.

A Seidor é o principal
parceiro de implementação da
solução SAP Business ByDesign

Seidor

Disponibilizamos, implementamos,
formamos e damos suporte aos
nossos clientes em todo o território
nacional.

Somos uma multinacional de TI e oferecemos
serviços e soluções integrais no âmbito da
consultoria de software e serviços informáticos.
Temos uma ampla gama de soluções e serviços:
consultoria,
infraestrutura,
implementação,
desenvolvimento e manutenção de aplicações e
serviços de outsourcing.

info@seidor.pt | seidor.pt

Trabalhamos este mercado há 35 anos e estamos
na Europa, América Latina, Estados Unidos, Médio
Oriente e África.
Como SAP Platinum Partner, a Seidor possui uma
elevada experiência em implementações SAP
dando cobertura em qualquer país do mundo
através da rede United Vars de que é parceirofundador.

