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Arteria Technologies:
Desenvolvendo aplicativos móveis
corporativos que ampliam o poder
do SAP® Business Suite
Arteria Technologies Pvt. Ltd. é o primeiro de um crescente número de parceiros
SAP a publicar de forma global aplicativos móveis certificados na SAP® Store.
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Sumário executivo
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Arteria Technologies Pvt. Ltd.
Matriz
Bangalore, Índia
Setor, produtos e serviços
Ampliação do aplicativo SAP®
ERP para cadeia de suprimen
tos, redes de distribuição e
colaboradores de clientes,
para ajudá-los a alavancar o
potencial do software da SAP
e da plataforma de tecnologia
Site
www.arteriatech.com

Objetivos
•• Oferecer soluções de baixo custo que auxiliem os
clientes em todo o ciclo de vida da TI.
•• Entender as necessidades de cada cliente com
relação a soluções móveis integradas.
•• Oferecer um pacote completo, desde plataforma
até aplicativos, para respaldar estratégias móveis
dos clientes.
Por que estabelecer parceira com a SAP?
•• Relação duradoura com a SAP como parceiro de
serviços no programa SAP® PartnerEdge® e mem
bro do SAP Co-Innovation Lab.
•• O know-how técnico da equipe SAP e seu compro
misso com os parceiros de suporte.
•• Capacidade de interagir com clientes e contar com
a confiança deles, por meio da parceria com a SAP.

Soluções SAP
•• Plataforma móvel da SAP
•• Solução de gerenciamento de dispositivos móveis
do SAP Afaria®
•• Software SAP Business Suite
•• Plataforma de tecnologia do SAP NetWeaver®
•• SAP BusinessObjects™ business intelligence (BI)
solutions
•• Plataforma SAP HANA®
•• Software SAP Interactive Forms by Adobe
•• Aplicativo SAP Archiving by OpenText
Aplicativos móveis da Arteria na SAP Store
mApprove, mSFA, mDepot e mInspection

Benefícios
•• Capacidade de ajudar os clientes a permane
cerem conectados às suas forças de trabalho
móveis e melhorar a eficiência operacional e a
produtividade.
•• Rápido retorno sobre o investimento para clientes –
e para Arteria.
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Ampla experiência com produtos SAP
traduz o foco no cliente
A Arteria foi fundada em 2007 por ex-funcionários
da SAP Labs Índia, com anos de experiência em
desenvolvimento, implementação e consultoria de
softwares SAP. Sediada em International Tech Park,
Bangalore, Índia, a Arteria é parceira de serviços SAP
e membro do SAP Co-Innovation Lab, e trabalha
com algumas das maiores corporações citadas na
Fortune 100 da Índia. Com mais de 200 consultores,
a empresa desenvolve aplicativos móveis integra
dos, que ajudam os colaboradores dos clientes a se
conectarem com os sistemas de backend a qualquer
hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.
Em abril de 2012, a Arteria recebeu o Mobility
Recognition Award no SAP Partner Summit, como
reconhecimento de suas soluções e implementações
voltadas aos clientes. No centro da prática de mobili

dade da Arteria está o foco no cliente, atendendo às
necessidades dos clientes com relação à mobilidade
empresarial e viabilizando a competitividade empre
sarial, garantindo assim um ROI mais rápido.
Hoje, a Arteria se concentra em setores em franca
expansão e em processo de adaptação à tecnologia
móvel: grandes atacadistas, produção, processo,
produtos de consumo, automobilística e siderurgia.
A grande experiência da Arteria com soluções SAP,
como cliente e, agora, como parceira, aliada a seus
pacotes de aplicativos móveis certificados pela SAP,
é uma combinação vencedora. O objetivo da Arteria
é oferecer soluções de baixo custo que ajudem os
clientes em todo o ciclo de vida da TI, da concepção
e implementação à melhoria contínua do investi
mento em tecnologia.

“Oferecemos soluções de ponta a ponta, não apenas para front end.
Entendemos todos os processos de negócio e a integração com o
aplicativo SAP ERP para atender às necessidades de mobilidade
empresarial de nossos clientes.”
Parag Jain, CTO, Arteria Technologies Pvt. Ltd.
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Evolução natural para trabalhar com
a SAP em mobilidade empresarial
No início, a Arteria identificou a mobilidade empresa
rial como principal área a ser investida e começou a
desenvolver o componente SAP NetWeaver ® Mobile.
Com o amadurecimento do produto e o acúmulo de
experiência, a equipe passou a dominar a forma de
integrar soluções de mobilidade corporativa com os
principais aplicativos da SAP. Quando a SAP adquiriu
a Sybase – agora uma empresa da SAP, a Sybase
Unwired Platform® – houve uma sucessão natural
rumo à migração e continuidade dos investimentos.
Como membro do programa SAP PartnerEdge® e
SAP Co-Innovation Lab, a Arteria se beneficiou do
know-how técnico e do compromisso da SAP, garan

tindo seu posicionamento para atender às exigên
cias técnicas dos clientes. “Nossa parceria com
a SAP ajuda no contato com os clientes”, comenta
Parag Jain, CTO da Arteria. “Os clientes, por sua
vez, sabem que vão receber da Arteria um sólido
compromisso no fornecimento de uma solução inte
grada e que gera benefícios mensuráveis a um ritmo
mais rápido.” Graças à parceria multifacetada com
a SAP e um profundo conhecimento dos processos
de negócios suportados pelos softwares da SAP,
a Arteria tem observado um rápido retorno sobre os
investimentos, além de ajudar a promover a imple
mentação da SAP Mobile Platform, que agora inclui
a Sybase Unwired Platform.

200 consultores
contratados pela Arteria

4/7

© 2013 SAP AG ou empresa afiliada da SAP.
Todos os direitos reservados.

Histórias de sucesso de parceiros SAP | Serviços profissionais | Arteria Technologies

Sumário executivo
Empresa
Por que escolher a SAP?
Soluções
Benefícios
Planos futuros

Descobrindo um mercado –
e codesenvolvendo aplicativos móveis
Quando a equipe da Arteria estava em campo, ins
truindo os clientes sobre o plano de ação da SAP
para mobilidade empresarial, ela descobriu um
nicho para desenvolver os próprios aplicativos,
a fim de melhorar a experiência móvel. Com a ajuda
da SAP, a Arteria codesenvolveu vários aplicativos,
levando apenas pouco mais de 100 dias para criálos. Jain explica os serviços da Arteria, “Agora
podemos oferecer um pacote completo, desde
plataforma até aplicativos, para quem quer
começar na jornada rumo à mobilidade”.

100 dias

Aplicativos móveis da Arteria na SAP Store incluem:
tarefas de aprovação (mApprove), operações de
armazém e depósito (mDepot), automação da força
de vendas e gerenciamento de pedidos (MSFA), e um
planejador de visita de inspeção e aplicativo de regis
tro de resultados (mInspection). Os clientes podem
usar rapidamente o vasto entendimento da Arteria
sobre softwares SAP e soluções de mobilidade empre
sarial para obter um rápido retorno dos investimen
tos. Jain acrescenta, “A SAP nos orientou em nossos
esforços de certificação e nos ajudou a desenvolver
nossos aplicativos da forma certa, para garantir que
nossos investimentos esteja indo na direção certa.”
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No núcleo da prática de mobilidade da Arteria está
o entendimento das necessidades do cliente em
relação a soluções móveis integradas. “Somos uma
empresa centrada no cliente, atendendo não só as
demandas dos clientes, mas também permitindo a
competitividade empresarial, garantindo assim um
ROI mais rápido”, observa Jain.
Em todo o mundo, a adoção de soluções móveis
empresariais é mais predominante na Índia. “As
pessoas aqui se conectam mais com seus dispositi
vos móveis do que com laptops ou computadores”,
disse Jain. A Arteria abraçou a consumerização de TI
para ajudar as empresas a se manterem conectadas
às suas forças de trabalho móveis.

Smartphones que utilizam soluções móveis da SAP
podem ajudar a acelerar processos de aprovação e
de tomada de decisão, melhorar a eficiência opera
cional e a produtividade, além de criar maior satisfa
ção entre os clientes, fornecedores e funcionários.
Jain comenta: “Para serem competitivas, as empre
sas precisam ser eficientes e disponibilizar ao pes
soal em campo um meio mais rápido de acesso a
sistemas de backend”.
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Desenvolvimento de aplicativos móveis
entre setores e segmentos específicos
A Arteria iniciou sua jornada em direção à mobili
dade empresarial como parte do programa de apli
cativos móveis fornecidos a parceiros (PadMA) no
SAP Co-Innovation Lab. A empresa está em processo
de inscrição no programa SAP Mobile Apps Partner.
Esse programa oferece um conjunto abrangente de
ferramentas de capacitação, benefícios e suporte
para ajudar em atividades de desenvolvimento,
marketing e venda de aplicativos móveis que aten
dam às necessidades dos clientes SAP. Nesse pro
grama, eles continuarão a codesenvolver aplicações
móveis entre setores e aplicativos móveis específi
cos ao setor para produtos de consumo, produtos
farmacêuticos e para o setor público.
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“Para juntar-se à SAP na mobilidade empresarial,
o parceiro precisa oferecer uma solução integrada
e não apenas um aplicativo. Conhecimento de
software SAP e processos de negócios dos clientes
também é importante”, explica Jain. “É preciso ofe
recer soluções móveis que demonstrem facilmente
o poder do SAP Mobile Platform e que proporcionem
benefícios empresariais com rápido retorno.

7/7

© 2013 SAP AG ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma, ou para qualquer fim, sem a expressa
permissão da SAP AG. As informações aqui contidas poderão ser modificadas sem prévio aviso.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contêm componentes de software de propriedade
de outros fornecedores. As especificações nacionais dos produtos podem variar.
Estes materiais são fornecidos pela SAP AG e suas empresas afiliadas (“Grupo SAP”) apenas para fins informativos, sem represen
tações ou garantias de qualquer tipo, e o Grupo SAP não se responsabiliza por erros ou omissões em relação aos materiais. As únicas
garantias para os produtos e serviços do Grupo SAP são aquelas definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham
os respectivos produtos e serviços, se houver. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como constituição de garantia
adicional.
SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas
da SAP AG na Alemanha e em outros países.
Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark para informações e avisos adicionais relacionados
a marcas.

