SAMARCO MINERAção sa

A utilização do bfp e bpca ajudam a samarco a
mapear novas funcionalidades e reduzir custos com
testes

Visão Geral

“O BFP e o BPCA tornam a adoção de
um Enhancement Package algo muito mais simples e vantajoso para a
empresa em todos os aspectos. Os esforços demandados para a sua implantação não podem ser comparados ao de uma atualização
convencional”
Celso Kovalek, gerente de Processos e Sistemas de TI da Samarco Mineração.

Companhia
• Nome: Samarco Mineração SA
• Localização: Belo Horizonte - MG
• Industria: Mineração
• Produtos e Serviços: Lavra, beneficiação, pelotização e exportação de minério
de ferro
• Faturamento: R$ 6,8 bilhões
• Funcionários: 1987
• Web site: ww.samarco.com.br
• Implementação: SAP Consulting
Principais desafios
• Promover melhorias nos sistemas com o
mínimo de downtime
• Concluir a atualização no prazo de apenas dois meses
• Reduzir custos e esforços de testes
Objetivos
• Adequar processos a exigências do
Ministério do Trabalho
• Ativar Portal do Administrador (SAP-HRLSO-Learning Solution) para gerenciar,
atribuir os cursos de e-learning e elaborar avaliações de resultados via portal
• Promover melhorias com o menor custo
de testes possível
• Aprimorar processos de negócios relacionados à atividade da companhia e exportação de seus produtos

Destaques da implementação
• Quatro projetos conduzidos simultaneamente em um curto espaço de tempo
• Redução de 16 ciclos de testes para apenas seis
• Go-lives sem impactos na operação
• Downtime de somente 48 horas
Por que SAP
• Empresa usuária do ERP 6.0
• Serviço e ferramentas únicos para
atender os requerimentos de negócio no
prazo requerido
• Experiência dos especialistas SAP
• Garantia de custos reduzidos de testes
Principais Benefícios
• Processos adequados às exigências do
Ministério do Trabalho (Portaria 1510)
• Ganho nas funcionalidades de e-learning
e avaliação de treinamentos e
desempenho
• Redução de 61% nos custos dos testes
• Menor demanda por recursos humanos
para o suporte aos testes
• Mudança societária sem causar impactos
na operação

Soluções e serviços SAP
• SAP IS Mining
• SAP BFP (Business Function Prediction)
• SAP BPCA (Business Process Change
Analyzer)
• SAP Learning Solution
• EhP 4 para o ERP 6.0

SAP Customer Success Story
Mineração

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™
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