FIP Taxímetros

SAP beneficia FIP Taxímetros com choque de
gestão

Tempo de Leitura: 02 minutos

“A SAP beneficiou a FIP com um
choque de gestão, pois ajudou a
profissionalizar a empresa. A solução
SAP Business One são a base para ter
gestão da qualidade controlada”
Rogério de Gasperi. Diretor Administrativo

FIP Taxímetros, empresa fundada em 1969 e localizada em São Paulo, possui 25 funcionários e produz taxímetros, tacógrafos, sensores
de velocidades, entre outros produtos que são montados a partir de
componentes importados e vendidos em sua loja própria e em distribuidores, em todo Brasil. A FIP escolheu a SAP Business One para
substituir seu sistema de gestão desenvolvido internamente por uma
única solução integrada.

INFORMAÇÃO GERAL
Empresa

• Nome: FIP Taxímetros
• Localização: São Paulo, Brasil
• Indústria: Maquinária Industrial e
Componentes
• Produtos e Serviços: Taxímetros,
tacógrafos, sensores de velocidade e
outros produtos
• Faturamento: U$S 1,1 Milhões
• Quantidade de empregados: 25
• Página Web: http://www.fip.com.br/
• Partner da Implementação: ABC 71,
Uppertools

Objetivos do Projeto

• Substituir um sistema desenvolvido
internamente, que passou por várias
customizações, por uma única solução
integrada
• Atingir a padronização dos processos
internos

Desafios Chaves

• Descentralizar as informações e os
processos
• Ter total rastreabilidade e controle dos
processos

Soluções e Serviços SAP

• SAP Business One
• Line One Industrial (Add-on ABC 71)

Perfil do Cliente
Programa de Clientes Referência SAP América Latina

Por que Soluções e Serviços da
SAP?

• Atendimento das características do
mercado
• Adaptabilidade a outras soluções de
parceiros

Destaques da Implementação

• Implementação feita em 120 dias
• Abrangência da solução SAP Business
One extendida com implementação do
Line One Industrial

Benefícios

• Melhora na comunicação e gestão
• Aumento na dinâmica e definição dos
processos
• Melhora no registro e contabilidade do
estoque
• Maior precisão de compra de matériaprima
• Ampliação do controle e visualização das
etapas de produção
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