FIA

SAP Business All-in-One proporciona crescimento sustentado à FIA

Tempo de Leitura: 02 minutos

“A implantação aconteceu em apenas A FIA é um instituto sem fins lucrativos criado por professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de

oito meses. A quantidade de customi- São Paulo (FEA-USP). Tem um dos melhores cursos de MBA Executivo
zações necessárias ao negócio não foi do mundo e adotou a solução da SAP para eliminar o re-trabalho entre
significativa, e este era um dos fatores

equipes e aumentar a confiabilidade das informações.

críticos de sucesso apontado no início INFORMAÇÃO GERAL
do projeto”
Alisson Miserani Belardino. Controller

Empresa

• Nome: FIA - Fundação Instituto de
Administração - Educação, Consultoria e
Pesquisa
• Localização: Brasil
• Indústria: Educação, Consultoria e
Pesquisa
• Produtos e Serviços: Educação,
Consultoria e Pesquisa
• Faturamento: instituição sem fins lucrativos
• Quantidade de empregados: 900
• Página Web: www.fia.com.br
• Partner da Implementação: Sonda
Procwork

Objetivos do Projeto

• Aumentar a confiabilidade das informações
• Auxiliar a Diretoria na tomada de decisões
• Aumentar a sinergia do quadro de
colaboradores
• Melhorar a produtividade
• Maior controle administrativo-financeiro
• Reduzir o retrabalho das equipes
• Evitar duplicidade dos dados

Desafios Chaves

• Integrar equipes de colaboradores
• Transformar o vasto volume de dados em
informações gerenciais
• Concluir a implementação do novo sistema
no tempo estimado
• Adquirir confiabilidade dos dados

Soluções e Serviços SAP
• SAP Business All-in-One

Perfil do Cliente
Programa de Clientes Referência SAP América Latina

Por que Soluções e Serviços da
SAP?

• Maior aderência ao negócio
• Flexibilidade e excelência técnica do
produto
• Experiência e liderança em TI
reconhecida globalmente
• Suporte pré e pós-implantação

Destaques da Implementação

• Projeto finalizado no tempo estimado
• Baixa customização dos aplicativos
• Fácil adaptação
• Redução do fechamento contábil
• Aumento na qualidade das informações

Benefícios

• Implantação rápida e eficiente
• Integração entre as equipes
• Segurança nas informações
apresentadas
• Redução do retrabalho
• Mais velocidade na tomada de decisões
• Maior controle financeiro

www.sap.com.br

Brasil
http://www.sap.com/brazil/index.epx
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