A solução SAP Business One de implementação rápida e preço
acessível

Não espere mais pela mudança
Perguntas estratégicas para a sua empresa:

Confirmação de âmbito e plano de implementação. Definição
do calendário de implementação Simple e constituição da
equipa do cliente e da Seidor.

- Não tem ERP?
- O seu ERP ficou obsoleto e sem suporte do fabricante?
- Tem requesitos legais complexos ou externos que o seu ERP
não cobre?
- Sente que lhe falta informação para tomada de decisões?
- Preocupa-lhe o crescimento da sua empresa e que esta não
esteja preparada tecnologicamente na sua gestão?

2 Pré-formação

O SAP Business One Simple foi concebido para pequenas e
médias empresas que queiram adaptar os seus processos de
negócio aos standards desenhados pelo fabricante nº1 de
software de gestão do mundo de forma rápida, simples e
através de um investimento controlado.

Implementação Simple
Vamos começar?
Através de uma metodologia de implementação rápida com
âmbito, prazos e custos limitados, obterá resultados tangíveis
a curto prazo, minimizando riscos na sua empresa.
Inicie o seu projeto em 5 fases.

1 Preparação
Assinatura de contratos.

Revisão dos processos standards de SAP Business One.
Recolha de dados pré-estabelecidos para parametrização.
Extração de dados em Excel para preparação de
carregamentos. Planeamento do projeto e arranque.

3 Parametrização
Instalação SAP, modelo pré-configurado Simple e
parametrização. E-learning para utilizadores. Acesso a
webinars específicos.

4 Preparação Final
Verificação de assistências a e-learnings e webinars. Inclusão
de stocks. Verificação de processos e provas. Plano de corte e
colocação em produtivo.

5 Arranque e Suporte
Arranque e suporte presencial. Relatório de controlo de
incidências. Suporte intensivo (acesso prioritário). Fecho
técnico do projeto.

Nos últimos anos, o ERP evoluiu da gestão de tarefas de
contabilidade para a analítica avançada, realizando tarefas
complexas de análises de clientes e convertendo-se numa
ferramenta fundamental para as empresas. Em plena
transformação digital é necessário ter uma visão clara dos
processos de negócio e poder tomar as melhores decisões
num mercado volátil em que os clientes são cada vez mais
exigentes.

O melhor software de gestão empresarial
na sua versão mais SIMPLE,
com implementação rápida, cenários
pré-configurados, fácil de utilizar, robusta
e escalável.
O seu custo reduzido torna o
SAP Business One Simple na aplicação ideal
para PMEs que necessitam numa fase inicial
cobrir as áreas da sua gestão:
financeira, vendas, compras, administração e
processos de inventário.
O acesso à nossa plataforma e-learning para
SAP Business One tem mais de 200 tutoriais.
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SAP Business One Simple
A solução fácil e rápida que lhe permite ter o
SAP Business One em 6 semanas através de
um investimento reduzido.
A sua configuração modular predefinida
cobrirá as suas necessidades a curto, médio e
longo prazo, podendo migrar para a versão
standard no momento que desejar.

Sobre a Seidor
A Seidor é uma empresa multinacional, líder mundial
na implementação de ERPs para pequenas e médias
empresas. A nossa missão tem como objetivo ajudar
as PMEs a melhorar os seus processos de gestão.
Com uma faturação de 60 milhões de euros, a divisão
de SAP Business One tem presença em 20 países e
uma equipa constituída por mais de 600
profissionais especializados.

