Comgás

SAP facilita integração dos processos da
Comgás

Tempo de Leitura: 05 minutos

“Nosso desafio era ter uma tecnologia que funcionasse integrada com
a nossa base de dados já existente. A
decisão pela SAP foi fácil, porque vimos que o seu aplicativo atendia esse
requisito. Com o Mobile Asset
Management da SAP a Comgás
ganhou agilidade, obtem informações mais precisas e presta serviços
com mais produtividade em menos
tempo.”
Roberto Carneiro. CIO

A Comgás é uma empresa focada na distribuição de gás natural. Em
1999 a BG Group e a Shell assumiram o controle da Comgás, que
atualmente é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil.
Conta com mais de 5 mil quilômetros de rede, levando gás natural para
mais de 550 mil consumidores nos segmentos residencial, comercial
e industrial, em 64 cidades. A Comgás implementou o Mobile Asset
Management da SAP para integrar dados da equipe de campo com o
SAP ERP.

INFORMAÇÃO GERAL
Empresa

• Nome: Comgás
• Localização: São Paulo/SP, Brasil
• Indústria: Gás Natural
• Produtos e Serviços: Distribuição de gás
natural
• Faturamento: US$ 1,9 Bilhões
• Quantidade de empregados: 800
• Página Web: www.comgas.com.br
• Partner da Implementação: Accenture

Objetivos do Projeto

• Integrar dados da equipe de campo com o
SAP ERP
• Automatizar o gerenciamento da manutenção de ponta-a-ponta

Soluções e Serviços SAP

• SAP ERP
• SAP Mobile Asset Management (MAM)

Por que Soluções e Serviços da
SAP?

• Integração com aplicativos do sistema
de gestão da companhia
• Solução sem fio completa
• Integração das aplicações móveis ao
ERP

Destaques da Implementação

• Boa aceitação pelos usuários
• Ajuda da SAP na escolha da tecnologia
• Customização não necessária

Desafios Chaves

• Implantar uma solução sem fio fácil de usar
pelo pessoal de manutenção
• Reduzir custos de manutenção
• Ganhar velocidade nos processos de
negócios
• Implementar um projeto pioneiro que
não tinha modelos de referência a serem
seguidos

Perfil do Cliente
Programa de Clientes Referência SAP América Latina

Benefícios

• Maior garantia na acuracidade de
informações
• Padronização do gerenciamento de
manutenção
• Eliminação do papel
• Aumento de produtividade
• Reconciliação dos ativos durante as
inserções de manutenção
• Redução do capital imobilizado
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