Você pensa que conhece a SAP?
Convidamos a conhecer novamente.

40
anos

liderando a indústria de
aplicações de planiﬁcação
dos recursos empresariais

E quem são
nossos
clientes?

Empresas de
todos os
portes. Quase

ERP.

80%

são PMEs.

1972-2012

De quais setores econômicos são nossos clientes?
Produtos
de consumo
e biociências

85%

Manufatura
discreta

Energia e
recursos
naturais

86%

Serviços
ﬁnanceiros

77%

73%

As soluções para 24 setores em uma única plataforma ajudam
a evoluir a uma cadeia de valor multissetorial.

Manufatura
por processos

Serviços
Públicos

Comércio
varejista e
atacadista

73%

78%

Mais opções com maior ﬂexibilidade
através de um ecossistema aberto.

Serviços

77%

Então, como líderes em ERP,

SAP

a SAP é uma
companhia de ERP?

Mais de 11.000
consultores de SAP

SAP é
muito
mais que
ERP.

Vendas e serviços

Mais de 4.000 sócios
de canal

Serviços de
implementação

Mais de 1700 parcerias de serviços
135000 consultores SAP

Soluções
especializadas

Mais de 1.800 soluções
de parcerias certiﬁcadas

78%

Tecnologia
Co-inovação

30 parcerias tecnológicas
5 laboratórios de co-inovação
com clientes

SAP está enfocada em 5 categorias de mercado.
Nuvem

24

Aplicações

Segmentos
econômicos

Analíticas

11 Linhas

Mobilidade

de negócio

Base de Dados
& Tecnologia
Produtos

Ir ao
mercado

Soluções

Valores

Dirigido por SAP HANA

Aplicações

Nuvem
Sem interrupção em nossas aplicações
on-premise através de um processo
evolutivo até SAP HANA

e uma maior facilidade de uso (soluções móveis). Facilitamos um TCO mais baixo,
oferecemos mais facilidades e adoção mais rápida (através de soluções de
implantação rápida SAP).

Mobilidade
Oferecemos a possibilidade de fazer negócios, a qualquer momento,
de qualquer lugar e sobre qualquer dispositivo, através de uma
plataforma empresarial forte e conﬁável, com aplicações móveis e
uma gestão segura de dispositivos para que as empresas possam
interagir com seus clientes onde quer que estejam.

Analíticas

Incorporamos tecnologia in-memory e conteúdo em toda
nossa oferta de analíticas, oferecendo visualização avançada e
inteligência de negócios em tempo real, criando uma nova
categorias de aplicações especíﬁcas aos setores econômicos
e às linhas de negócios.
Isso permite que os clientes tomem decisões inteligentes em
base a informações conﬁáveis.

The Best-Run Businesses Run SAP™

O potencial completo através da
computação em nuvem se
realizará, habilitando a gestão do
principio ao ﬁm dos processos de
negócio.

Aos nossos atuais clientes on-premise, oferecemos a
oportunidade de migrar à nuvem quando estejam
prontos, aproveitando todo seu investimento na SAP.
Nossos novos clientes têm uma ampla gama de
aplicações que podem ser implementadas com baixo
TCO.

Base de Dados
& Tecnologia

Os dados são o
coração de uma
organização.

As soluções da SAP que gerenciam altos volumes de
dados através de múltiplas fontes (internas e
externas) são ferramentas cada vez mais poderosas.
Combinando o poder da computação in-memory e
tecnologias de base de dados, oferecemos uma
completa família de soluções de base de dados.

www.sap.com/brazil/conhecaasap

