Top
10

Dez razões para os clientes utilizarem soluções
de Human Capital Management para ajudarem
os seus colaboradores a serem mais eficientes.

1

Líder de mercado
Reputação

2

Solução completa
Oferta ponta-a-ponta

3

6

Escolha
Na cloud e localmente

7

Valor comprovado
Resultados empresariais maximizados

8

Centrada nas pessoas TCO mais baixo
Aplicações intuitivas e fáceis de utilizar com acesso seguro
em qualquer lugar e a qualquer momento

4

Solução global

Disponibilidade incomparável em vários países

5

Instalação mais simples e implementação rápida

9

Ecossistema aberto
Mais de 4000 parceiros

10

Decisões estratégicas Confiança dos clientes
Informações em tempo real

Anos de experiência e uma grande base de clientes
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Nós ajudamo-lo a gerir os seus recursos humanos.
O software da SAP é o melhor a ajudar na gestão de pessoas.

25 anos de compromisso com Human Capital Management (HCM)
10 anos na

cloud

Mais de 16.000 clientes de HCM
Reconhecida

liderança de produto

3500 clientes na cloud
Mais de 15 milhões de utilizadores da cloud
A maior implementação do mundo na cloud com

2 milhões

de utilizadores

Global: 89 versões de HCM para diferentes países
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Acelere a sua capacidade de gerir melhor.

Estratégia

Pessoas

RH transaccional

Planeamento

Social e colaboração

de mão-de-obra

Gestão de talentos

RH central e cálculo de salários

Funções analíticas

Sucessão

Recrutamento

Administração RH

Aprendizagem

Avaliação de talentos

Processamento de salários

Remuneração

Desempenho e objectivos

Controlo de tempo e assiduidade
Gestão organizacional
Benefícios

Self-service e acesso móvel
Integração com SAP Business Suite

As organizações em que os RH estão integrados com a empresa têm, em média, uma receita 30% mais elevada e uma margem operacional 30% superior.

Fonte SAP HCM Performance Benchmarking 2011; valuemanagement.sap.com
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Garanta uma experiência centrada nas pessoas em todos
os pontos de contacto.

Redes sociais e análise
integradas

Navegação intuitiva que integra
colaboração social com funções
analíticas incorporadas

Maior facilidade de utilização

Acesso móvel

Inovações contínuas na facilidade de
utilização e no aspecto e funcionalidade
das soluções locais

Acesso em qualquer lugar e a qualquer
momento a informações seguras
e oportunas

Aplicações centradas nas pessoas
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Soluções que apoiam a sua empresa à medida que se expande
para novos mercados.

Mais países

Melhor conformidade

Assistência local

A SAP tem uma disponibilidade incomparável
em vários países: 89 versões de país apoiadas
pela SAP e pelos nossos
parceiros.

A SAP cumpre requisitos
locais de cálculo de salários
e cálculos de impostos, bem
como diversos requisitos
de dados de colaboradores.
Implementamos mais de
1000 alterações jurídicas
por ano.

A SAP oferece-lhe assistência 24x7 em qualquer
país, a qualquer momento.

As nossas soluções de
HCM estão disponíveis
em 37 idiomas.

Fonte SAP HCM Performance Benchmarking 2011; valuemanagement.sap.com

Mais de 6000 serviços
e parceiros de canal fornecem assistência local
alargada.

As organizações com sistemas de
RH que possuem capacidades de
relatório e análise automatizadas
para identificar os processos que
precisam de melhorar as eficiências
operacionais, a precisão e a actualidade dos dados, e os custos, têm,
em média custos de RH por colaborador 7% inferiores.
Custo de RH por colaborador ($)
Elevado
Baixo

1669
1559
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Melhore os resultados de negócio apoiando a tomada
de decisões estratégicas.

Soluções analíticas
baseadas em SAP
HANA estão integradas
em aplicações móveis,
locais e baseadas na
cloud para fornecerem
informações em tempo real. E para ajudar
os seus recursos humanos a tornarem-se
estratégicos.

Alinhar
Ponha as pessoas
a trabalhar nos
projectos certos

Estratégia

Optimizar

Acelerar

Encontre as pessoas
certas e torneas excelentes

Gira melhor a sua
empresa

Resultados
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Configure a sua empresa de acordo com as suas necessidades.

A SAP oferece opções sem o restringir
a uma única tecnologia.
As nossas soluções HCM podem
ser implementadas na cloud, localmente, através dos nossos parceiros
ou num modelo híbrido.
Tem a possibilidade de escolher
as soluções e inovações de que
a sua organização precisa, quando
elas são necessárias.

RH central

Gestão
de talentos

Cálculo de salários

Cálculo de salários

Gestão
de talentos
RH central
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Reduza os custos, alinhe os seus talentos com os seus objectivos –
e proporcione um retorno contínuo aos accionistas.
Poupança
nos custos

Colaboração
e formação

Resultados
do negócio

Envolvimento
dos colaboradores

15,2%

140%

3%

65%

de redução
na rotatividade2

14%		
menos tempo
em actividades
transaccionais1

13,7% 		

de aumento
na colaboração e partilha
de práticas2

de aumento
da receita2

17%

de aumento
na adequação
da formação
do pessoal2

de aumento da taxa
de ocupação de vagas
internas2

Fonte 1. SAP HCM Performance Benchmarking 2011; 2. Dados de implementação após SuccessFactors; Q1/2009, Top Tier Consulting and SF Research Analysis, 2011.

de melhoria no
envolvimento dos
colaboradores2

5,4%

de aumento
de topo da
produtividade2
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Reduza o custo total de propriedade com o melhor valor
de negócio.

Soluções na
cloud reduzem
o TCO em

11%

Plataforma de RH totalmente
integrada pode diminuir
os custos de RH por
colaborador em mais de

50%

Soluções de implementação
rápida garantem um tempo
total de implementação
inferior a					

90 dias		
com um preço fixo

Fonte SAP HCM Performance Benchmarking 2011; Dados de implementação após SuccessFactors; Q1/2009, Top Tier Consulting and SF Research Analysis, 2011.

Soluções de HCM da SAP
podem reduzir os custos
globais de RH em 		

15%–35%
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Ecossistema aberto proporciona-lhe maior flexibilidade.

200+

4,000+

parceiros de serviços e
de canal para implementação e assistência em mais
de 100 países

parceiros de outsourcing,
serviços geridos e serviços
na cloud oferecem opções
de implementação

9

250+

parceiros de software
add-on e de conteúdo fornecem ampliações para soluções de HCM
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Inove conjuntamente com a SAP e com os nossos clientes para desenvolver
soluções de HCM que cumprem os mais rigorosos requisitos sectoriais
e regionais.
Américas

EMEA

APJ
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