Aloo Internet

Informação rápida e confiável para crescer
Tempo de Leitura: 05 minutos

“Recomendo a SAP por ser uma empresa mundial que garante continuidade e melhoria do software ao longo
do tempo, pelo suporte que oferece e
por ter consultorias parceiras que otimizam o processo de implementação
do sistema dentro da empresa”
Felipe Cansanção. Diretor Executivo

Aloo Internet Banda Larga surgiu em 2003 e atua no mercado de telecomunicações em Alagoas, onde fornece acesso à internet banda larga
e serviços corporativos, como link empresarial, interligação de filiais e
outros serviços customizados. Atendendo a 2.800 lares e aproximadamente 200 clientes corporativos, a empresa se posiciona como 3° em
acesso de banda larga no mercado regional. Por isso escolheu SAP
Business One para garantir informações em tempo real e auxiliar na
tomada de decisão e competitividade perante o dinamismo do mercado.

INFORMAÇÃO GERAL
Empresa

• Nome: Aloo Internet
• Localização: Maceió/AL, Brasil
• Indústria: Telecomunicações
• Produtos e Serviços: Serviços de
Telecomunicações
• Faturamento: US$ 1,58 Milhões (estimado
para 2008)
• Quantidade de empregados: 33
• Página Web: www.aloo.com.br
• Partner da implementação: Help

Objetivos do Projeto

• Padronizar a parte financeira e
administrativa da empresa
• Otimizar os fluxos de processos das áreas
administrativa, compras, estoque e
financeira
• Acompanhar os indicadores em tempo real
• Eliminar os retrabalhos
• Realizar o fechamento financeiro dos
exercícios no menor prazo possível

Desafios Chaves

• Ter informações rápidas e confiáveis para
poder tomar as decisões acertadas
• Ser mais ágeis que as grandes empresas
concorrentes

Soluções e Serviços SAP
• SAP Business One
• XL Reporter

Perfil do Cliente
Programa de Clientes Referência SAP América Latina

Por que Soluções e Serviços da
SAP?

• Continuidade do software
• Atualização e melhoria das soluções
• Suporte da SAP
• Custo/beneficio da implementação e
manutenção
• Rapidez da implementação
• Possibilidade de parcelamento da com
pra da solução via SAP Financing

Destaques da Implementação

• Implantação realizada em 30 dias
• Acompanhamento feito por profissionais
de qualidade

Benefícios

• Acesso a informações rápidas com
qualidade e confiança
• Acompanhamento dos indicadores em
tempo real
• Redução de custos com controle
eficiente de estoque
• Redução do tempo de fechamento
contábil de 30 para 10 dias
• Melhora do relacionamento com os
clientes e fornecedores
• Aumento na produtividade dos
colaboradores internos
• Otimização dos processos de compras,
contas à pagar e contas à receber
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