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Celistics: SAP RDS permite
implementar SAP Business Allin-One em oito semanas
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Visão Geral Executiva

Nome da Empresa
Celistics

Empresa

Indústria
Logística

Visão
Por que SAP

Produtos e Serviços
Logística e distribuição de equipamentos eletrônicos

Implementação

Website
www.celistics.com

Solução
Benefícios

SAP® Solutions
SAP Rapid Deployment Solutions para SAP Business
All-in-One

Planos Futuros

Após ganhar a concorrência para desenvolver e controlar as operações logísticas e o
centro de distribuição de dois grandes players de telecomunicações no Brasil, a
Celistics necessitava, por contrato, possuir um gerenciamento apurado das áreas de
estoque, distribuição e logística. Foi então que, para atender a essa demanda em um
curto período de tempo, resolveu investir na implementação do SAP Rapid
Deployment Solutions para SAP Business All-in-One, integrando os centros de
distribuição em apenas oito semanas.
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Empresa

Celistics – Referência em logística na
América Latina

23

Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

No Brasil desde 2010, o Celistics é o provedor
de logística e distribuição de equipamentos
eletrônicos com maior crescimento na América
Latina, oferecendo soluções para a cadeia de
abastecimento e logística aplicada à indústria
de tecnologia e comunicações. A empresa tem
presença em 16 países, cobrindo os continentes
Latino-Americano, Europeu e Asiático.

milhões de
aparelhos foram
entregues em
2011

Ao final de 2010, a empresa já havia gerado mais de
1.400 milhões de dólares em volume de negócios
e entregue 19 milhões de terminais na região
da América Latina, superando os 23 milhões de
aparelhos registrados em 2011.
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Solução

Crescimento com
velocidade

Possuindo um mesmo ambiente baseado no SAP
Business One em todos os 14 países da América
Latina em que possuía operações, a Celistics
ganhou a concorrência para atender dois grandes
players brasileiros de telecomunicações.
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novos clientes
demandaram
controles mais
rígidos da Celistics

Para isso, era necessário, por contrato,
estabelecer um controle mais rígido de estoque,
distribuição e logística, levando automatização ao
Centro de Distribuição. Foi então que a companhia
sentiu a necessidade de subir um degrau na
escala dos softwares de gestão empresarial da
SAP, alcançando, assim, o SAP Business All-inOne.

Benefícios
Planos Futuros

No entanto, o prazo para tais adequações era
muito curto e, durante o desenvolvimento do
sistema, deveria também ser criado o espaço
físico do centro de distribuição. Foi então que,
visionando, além de agilidade, as boas práticas
implementadas pela SAP, a Celistics resolveu
investir no processo SAP Rapid Deployment
Solutions.
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Por que SAP?

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação

Para a escolha da SAP, a Celistics levou em conta
todo o posicionamento de mercado da marca,
a confiabilidade, além do fato de grande parte
dos clientes da empresa já estar ambientada em
sistemas SAP.

Solução
Benefícios
Planos Futuros

“A SAP é uma referência mundial em sistemas de gestão
empresarial, é um marco no mercado. Desde o começo,
quando optamos pelo SAP Business One, víamos as
características de serviço, consultoria, melhores práticas,
performance, escalabilidade, pontos que fazem a diferença.”
André Reis, gerente de TI da Celistics
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Implementação ágil e prática

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução

Excellence, 3 Pinnacles Awards e, em 2011, o prêmio
Alejandro Minervini por suas iniciativas inovadoras
no universo SAP.

Após a decisão de implantar o
SAP Business All-in-One a partir do
SAP Rapid Deployment Solutions, a Celistics
contou com a parceria da Sonda IT, a maior parceira
homologada de vendas de Licenças de Uso SAP e
serviços de implementação, com grande quantidade
de projetos concluídos.

Com a escolha do SAP Rapid Deployment Solutions,
foram adotadas as melhores práticas de gestão
e manipulação de informações repassadas pela
plataforma.

Por sua expertise, a consultoria recebeu 9 Awards of
Benefícios
Planos Futuros
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Empresa

SAP Rapid Deployment Solutions –
Agilidade na entrega

Visão
Por que SAP
Implementação

Com escopo definido e custos previsíveis, a
implantação é feita em apenas algumas semanas.
Já o SAP ERP é um software integrado de
planejamento de recursos corporativos, de
qualidade mundialmente reconhecida, destinado
a atender aos principais requisitos de software
das mais exigentes empresas de médio e grande
porte, de todos os setores e mercados verticais, em
qualquer país do mundo.

O SAP Rapid Deployment Solutions é o caminho
mais rápido para executar melhor a solução
escolhida. Em um mesmo pacote, a empresa
encontra tudo que precisa instalar para entrar em
funcionamento rapidamente, incluindo o software
pré-configurado e serviços de implementação.

Solução
Benefícios
Planos Futuros

“Com o SAP Rapid Deployment Solutions, foi possível fazer toda a
implementação em um curto espaço de tempo e, o principal,
adotando as melhores práticas de mercado e alinhando-as com
nossas necessidades de negócios.”
André Reis, gerente de TI da Celistics
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Prazo completado
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Planos Futuros
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Com a implementação do SAP Business All-in-One
utilizando o SAP Rapid Deployment Solutions, todo o
projeto foi finalizado em apenas oito semanas.
Com isso, foi possível atender aos requisitos de
contrato, automatizando o Centro de Distribuição e
implantando um controle rígido do depósito e das
operações logísticas.

semanas foi
o período de
implementação
do SAP Business
All-in-One

Além disso, por conta das boas práticas aplicadas
pela plataforma standard do SAP Rapid Deployment
Solutions, foi possível identificar ganhos
operacionais e transparência nas informações,
inclusive aprimorando as áreas financeira e fiscal.
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Roll-out

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução

Com o sucesso da implementação e da utilização
do SAP Business All-in-One, a Celistics tem como
plano o roll-out da solução para novos Centros de
Distribuição e empresas a serem adquiridas. Além
disso, pretende implantar a plataforma em todas as
sedes da América Latina nos próximos 18 meses e,
depois, iniciar o processo de criação de um BI.

Planos Futuros
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