
Inovadores	  e	  Especialistas

Líderes	  em	  Tecnologia	  SAP

http://www.stratesys-ts.com/pt/
http://www.stratesys-ts.com/pt/blog/stratesys-recebe-o-premio-sap-emea-partner-excellence-award-2016-for-innovation-transformation/
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As	  nossas	   principais	   características	  são	  o	  conhecimento	  de	  SAP,	   inovação,	  especialização	  e	  qualidade,	   e	  com	  base	  
nelas	  podemos	   ajudá-‐lo	   a	  definir,	  implementar	  e	  fazer	  evoluir	   a	  sua	  estratégia	  de	  sistemas	   de	  informação.

países	  com	  presença	  local	  
(Escritórios	  e	  centros	  especializados)

>38	  M€

>100%

>200

7

>800

700

3

Fornecedor	  global	  de	  serviços	   TIC

Quem	  Somos
Empresa

Somos	  uma	  empresa	   líder	  em	  serviços	  TIC	  e	  especialistas	  em	  tecnologia	  SAP,	  com	  
18	  anos	  de	  presença	  no	  mercado	  e	  com	  elevado	  grau	  de	  especialização	  em	  
desenvolvimento	  de	  soluções	  de	  negócio	  e	  aplicações	  tecnológicas.

75%
licenciados

Faturação

de	  crescimento	  
nos	  últimos	  6	  anos

clientes	  ativos	  em
todos	  os	  setores

projetos	  de
implantação	  SAP

profissionais
especialistas

Líderes	  em	  
Tecnologia	  SAP

Conhecimento	  
Especializado

Especialização	  
Setorial

Soluções	  
de	  Software

Estratégia	  IT

Qualidade	  TI
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Empresa	  líder	  no	  ecossistema	   SAP

Líderes	  em	  Tecnologia	  SAP
Empresa

2os LUGAR
no	  ranking	  de	  Abril	  de	  2016	  da
SAP	  Services Partners Espanha

76
certificações em soluções
horizontal	  e	  setorial SAP

40
casos	  de	  sucesso realizados	  	  
nos	  2	  últimos	  anos

SOLUÇÕES	  HORIZONTAIS
ACCENTURE	  

EVERIS	  

DELOITTE	  

SEIDOR	  

TECNOCOM	  

IBERMÁTICA	  

TECHEDGE	  

INFORMÁTICA	  EL	  CORTE	  INGLÉS

SAPIMSA	  

IBM	  

T-‐SYSTEMS

PWC

CUVIV

UNISYS

HP

INTEGRA

OREKA

2

EMEA

EMEA

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rx_dplJHWlOTrM&tbnid=mZNM4Sw0SCiwbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itelis.eu/podjetje/partnerstvo-z-sap-jem/?lang=en&ei=BzNxUpeDDoba0QW6m4HQCA&bvm=bv.55617003,d.d2k&psig=AFQjCNEVXFfifGPLdV2MUd7Cy-Kv3JRYfg&ust=1383236739695788


Desenvolvemos	  uma	  ampla	  gama	  de	  serviços	  para	  
maximizar	  os	  seus	  investimentos	  e	  alinhar	  as	  TIC	  
com	  os	  seus	  principais	  processos	  de	  negócios.	  

Com	  a	  nossa	  equipa	  internacional	  de	  
especialistas,	  organizado	  por	  Linhas	  de	  Negócio	  
(LoB),	  respondemos	  às	  necessidades	  do	  negócio,	  
tecnológica	  e	  geográfica	  da	  sua	  empresa.

Serviços	  Principais

Cloud

Implantação AM	  /	  BPO

Outros
Serviços

Hosting

§ Desenvolvimento	  (nearshore/	   offshore)
§ Sistemas	  gerenciados	  (7	  x 24	  x 365)
§ Gestão	  de	  Projetos	   -‐ PMO
§ Processos	  de	  negócio
§ Formação
§ Up-‐grades
§ Roll Out
§ Auditoria	   de	  Plataforma
§ IT	  Governance

Soluções	  Inovadoras	  em	  TI	  para	  
todas	  as	  Áreas	  de	  Negócio
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O	  que	  fazemos

O	  que	  os	  nossos	   clientes	  precisam

Os	  nossos	  Serviços	  e	  Projetos

LoBs por	  Área	  de	  Negócio
Lo
Bs

po
r	  T

ec
no
lo
gi
as
	  /
	  S
er
vi
ço
s

TESOURARIA MARKETING
DIGITAL

RR.HH. PRODUÇÃO	  &	  
CADEIA	   DE	  

FORNECIMENTO

ECONÔMICO-‐
FINANCEIRA

CRM
COMERCIAL

GRUPO	  
CORPORATIVA	  

USER	  EXPERIENCE

PRODUTOS	  &	  INDUSTRIALIZAÇÃO

CLOUD

ECM	  -‐ AUTOMATIZAÇÃO	   DE	  PROCESSOS

BIG	  DATA	   /	  HANA

AGÊNCIA	  DE	   INOVAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO	   – VIRTUALIZAÇÃO	  IT

SERVIÇOS	  AM	  &	  BPO

ROLL	  OUT	  INTERNACIONAL

BUSINESS ANALYTICS

HOSTING



Temos	  um	  conhecimento	  especializado	  em	  tecnologia	  HANA,	  assim	  como	  nos	  vários	  cenários	  de	  negócios	  
que	  podem	  ser	  integrados,	  com	  uma	  equipa	  altamente	  qualificada	  que	  acrescenta	  valor	  através	  de	  várias	  
formas	  de	  colaboração.

SAP	  HANA
Business	  In	  Memory

SAP	  Accounting
Powered by
SAP	  HANA

SAP	  Cash	  Management	  
Powered byHANA

Integrated Business	  
Planning

S4HANA

SAP	  HANA	  Service	  Partner

§ HANA	  Platform	  
§ Aceleradores	   HANA
§ Aplicações	  ON	  HANA

Especialistas	  em	  tecnologia	  In-‐Memory SAP

Stratesys SAP	  HANA
O	  que	  fazemos

Ajudamos	  na	  decisão

§ Provas	  de	  conceito

§ Laboratórios	   SAP	  HANA

Experiência

§ ERP	  on HANA
§ CRM	  on HANA
§ BW	  on HANA
§ BPC	  on HANA,	  BW	  +	  IP	  on HANA

§ HANA	  on Cloud
§ SAP	  Hybris Marketing	  
§ SAP	  HANA	  DatawareHouse Corporativo
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BPaaS:	  Business	   Process as	  a	  Service
SaaS:	  Software	  as	  a	  Service
PaaS:	  Platform	  as	  a	  Service

Oferecemos	  um	  conjunto	  de	  infraestrutura,	  
plataforma,	  aplicações	  e	  serviços	  que	  
permitem	  a	  execução	  dos	  seus	  processos	  de	  
negócios	  num	  ambiente	  100%	  Cloud,	  
transformando	  os	  seus	  custos	  fixos	  em	  
variáveis	  e	  pagando	  apenas	  pelo	  uso	  dos	  
recursos	  consumidos.

BP
aa
S

Sa
aS

Pa
aS

§ RRHH
§ Finanças
§ Compras

§ Tesouraria
§ Logística
§ Etc.

JAVA	  |	  Integración
Movilidad |	  	  Analytics |	  Portal

PEOPLE
§ SuccessFactors
§ JAM
§Nextinit
§WorkMeter
§ TR-‐Time	   Report
§ Referfy

CUSTOMER
§ Cloud 4	  Customer
§Hybris

FINANCES
§ Financial	  on
Demand

§ Concur

SUPPLIER
§Ariba

Service Plant
Maintenance Finance

Sales Procurement
Marketing

Human ResourcesLogistics

Production

Supply Chain

BUSINESS	  
PROCESS	  

OUTSOURCING

§ Retail
§ Consumer
§ Energy

§ Pharma
§ Telcos
§ Etc.

STR	  -‐ BYOL
Bring Your Own Licence

CLOUD	  
PRIVADA

CLOUD	  
HÍBRIDA

SAP	  	  
STORE	  /	  
MARKET	  
PLACE

BUSINESS

SAP	  HANA	  
CLOUD	  

PLATFORM

Fácil	  ‘entrada’	   /	  fácil	  ‘saída’

Serviços	  escaláveis	   sob	  demanda

Remoto	  /	  não	  ‘on-‐site’

Consumo	  fácil	  de	  software	  +	  
implementação	   instantânea

Pagamento	  por	  uso

‘Mash-‐up’	  +	  reutilização

Não	  CapEX

Plataforma	  de	  desenvolvimento

Desenvolvimento	  Comunitário

BUILT	  ON	  HANA

Serviços	  e	  Soluções	  Cloud
Oferta	  flexivel,	   custos	   variáveis	  e	  pagamento	  por	  utilização

O	  que	  fazemos

7



Nossos	  Serviços	  AM	  

8

Centro	  de	  Suporte	  de	  Soluções	  
Nearshore -‐ Offshore	  

O	  nosso	  Centro	  de	  Suporte	  presta	  serviços	  remoto	  de	  desenvolvimento,	  manutenção	  e	  suporte	  (serviços	  AM)	  altamente	  
viáveis,	  avaliados	  por	  controles	  de	  qualidade	  rigorosos,	  executados	  de	  forma	  eficiente	  e	  com	  custos	  competitivos.

O	  que	  fazemos

>150	  
Profissionais	  atribuídos

>30%	  
do	  nosso	  negócio

>50
clientes	  atendidos

24x7
Horário	  flexível	  

365	  dias
Calendário	  flexível

Idiomas
Espanhol,	  Inglês	  e	  Português

Geografia
Presença	  internacional

SERVIÇOS

O	  serviço	  no	  CSS	  é	  configurado	   como	  um	  suporte	   de	  
2º	  nível,	  onde	  os	  interlocutores	   atribuídos	  
(principalmente	   os	  usuários	   chave	  da	  área	  de	  IT)	  
comunicam	   à	  Stratesys as	  incidências	  sobre	   os	  seus	  
sistemas	  por	   meio	  de	  vários	  canais	  habilitados	  ao	  
efeito,	   iniciando	   então,	  os	  procedimentos	   para	  a	  
resolução	   da	  solicitação.

GESTÃO DE SERVIÇO

ATENÇÃO AO USUÁRIO suporte

PROJETOS

OPERAÇÕES
TÉCNICAS

atualizações

projetos

adaptativo

legal preventivo
corretivoMANUTENÇÃO

DEAPLICAÇÕES

evolutivos

suporte	  /	  base	  técnica
apoio	  de	  seguimento

perfective

SAP	  Solution Manager

Telefone	  de	  Serviço
(para	  incidências	   críticas	  fora	  do	  horário)

soporte@stratesys-‐ts.com

http://soporte.stratesys-‐ts.com

C
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Inovadores	  e	  Especialistas	   em	  Tecnologia	  SAP

As	  Nossas	  Soluções
O	  que	  fazemos

Digital	  
Marketing

User
Experience

HANA	  
Cloud

Business	  Objects
Analytics

SAP	  Predictive
Analytics

International
SAP	  Roll Out

Simple
Finance

Treasury
SAP	  AM	  &	  
BPO	  Services

SAP	  Cloud
for	  Customer



Orçamento	  Financeiro
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As	  Nossas	  Soluções
Soluções	   complementares	  -‐ Maior	  rapidez	  e	  menor	  custo

As	  soluções	  incluídas	  no	  nosso	  catálogo	  "Stratesys Software	  'têm	  sido	  desenvolvidas	  em	  várias	  tecnologias	  de	  plataforma	  SAP	  e	  implementadas	  
com	  sucesso	  em	  diferentes	  empresas.	  Podemos	  	  implementá-‐las	  na	  sua	  organização	  em	  prazos	  reduzidos	  e	  com	  custos	  competitivos.

O	  que	  fazemos

SAP	  VIM
by OpenText

Dashboards

Na	  Stratesys construímos,	  em	  colaboração	  com	  os	  nossos	  
clientes,	   soluções	  pré-‐configuradas	  de	  Dashboards baseados	  
em	  SAP	  BO	  (Business	  Objects),	  tanto	  de	  orientação	  vertical	  
como	  de	  âmbito	  funcional.	  

SAP	  DAM
by OpenText

Otimizando	  o	  
processo	  de	  Contas	  
a	  Pagar

Gestão	  de	  Conteúdos	  
Multimídia

http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/06/Stratesys-Or%C3%A7amento-de-Tesouraria-em-SAP-Flyer-Brasil.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/06/Stratesys-Or%C3%A7amento-de-Tesouraria-em-SAP-Flyer-Brasil.pdf
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55829812/stratesys-especialistas-sap-vim-by-opentext-br
http://www.stratesys-ts.com/pt/solucoes/dashboards/
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55829944/stratesys-especialistas-sap-dam-by-opentext-br
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/06/Stratesys-Or%C3%A7amento-de-Tesouraria-em-SAP-Flyer-Brasil.pdf
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55829944/stratesys-especialistas-sap-dam-by-opentext-br
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55829812/stratesys-especialistas-sap-vim-by-opentext-br
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55829812/stratesys-especialistas-sap-vim-by-opentext-br
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55829944/stratesys-especialistas-sap-dam-by-opentext-br


Solução	  de	  Tesouraria	  Pyxis

Contamos	  com	  uma	  solução	  proprietária	  no	  módulo	  de	  tesouraria	  denominada	  PYXIS,	  constituída	  por	  um	  conjunto	  de	  utilidades	  e	  melhorias	  ao	  
standard	  da	  SAP,	  que	  incorpora	  o	  nosso	  valioso	  expertise	  diferencial	  consolidado	  nos	  múltiplos	  projetos	  executados	  no	  âmbito	  da	  tesouraria	  operativa.

11

As	  Nossas	  Soluções
Soluções	   complementares	  -‐ Maior	  rapidez	  e	  menor	  custo

O	  que	  fazemos

Gerenciamento	  	  
Global	  Risco	  Financeiro

Estratégia	  para	  Otimizar	  
Dívidas	  &	  Investimentos

SAP	  Treasury&	  Risk Management
RiskAnalyzers

Management	  Transactions
Money
Market

Foreign
Exchange

Secu-‐
rities

Commo-‐
dities

Deriva-‐
tives

Debt
Mgmt

Management	  Position Management	  Hedges

Credit Risk Analyzer Market	  Risk Analyzer Portfolio	  Analyzer

Otimizar	  Pagamentos	  &	  
Comunicação	  Bancária SAP	  Bank	  Communication	  Management

SAP	  In-‐HouseCash

Gerenciamento
Tesouraria	  Operativa

SAP	  Cash	  and Liquidity Management

Cash	  ManagementLiquidity Planning

Orçamento	  Tesouraria
com	  SAP	  BPC Tratamento	  de	  Arquivos	  Bancários

Volume	  de	  Negócios	  Bancários
Cash Pooling

Conciliação	  Automática

http://www.stratesys-ts.com/pt/solucoes/tesouraria-pysix/
http://npcloud.org/wp-content/uploads/2012/02/SAP-Logo.png
http://npcloud.org/wp-content/uploads/2012/02/SAP-Logo.png
http://npcloud.org/wp-content/uploads/2012/02/SAP-Logo.png
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As	  Nossas	  Soluções
Agilidade	  e	  retorno	  rápido	  do	  investimento

O	  que	  fazemos

Especialistas	  em
Implementações
SuccessFactors

Get people
working on the
right things

Align Find the
right people and
make them great

Optimize Run the
business	  better

Accelerate

Experiência
Mais	  de	  10.000	  pessoas	  utilizam	  diariamente	   as	  nossas	  

implementações	   SuccessFactors

Qualidade
reconhecida com	  o	  Prêmio

“Excelência	   Cloud Innovation 2014” pelo projeto
Evaluación por	  objetivos	  em	  Solunion

Conhecimento
suportado	   por	  >80	  profissionais	   certificados	   em	  

soluções	  de	  gestão	  de	  talento

Únicos
Partners certificados	   segundo	  a	  matriz	  publicada

pela	  SAP	  Espanha	  em	  2014

Compromisso
com	  a	  excelência,	   oferecemos	  soluções	   SuccessFactors

sem	  custo	  de	  manutenção

Soluções
integradas	  com	  sistemas	  tradicionais	   desenvolvidas	  

pela	  nossa	  equipa	  de	  especialistas

SuccessFactors -‐ HCM	  Cloud

http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/01/Stratesys-Integraci%C3%83%C2%B3n-SSFF-con-HCM-On-Premise-Flyer-Oct2014-BR.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/01/Stratesys-Integraci%C3%83%C2%B3n-SSFF-con-HCM-On-Premise-Flyer-Oct2014-BR.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/01/Stratesys-Integraci%C3%83%C2%B3n-SSFF-con-HCM-On-Premise-Flyer-Oct2014-BR.pdf


RDSs,	  solução	  homologada	  pela	  SAP,	  em	  que	  
os	  nossos	  produtos	  são	  pré-‐configurados	  e	  
de	  fácil	  implementação	   e	  com	  preço	  
competitivo,	  atendendo	  as	  necessidades	  
específicas	  de	  cada	  de	  negócio.

BPC
Consolidação	  Financeira

BW	  on HANA
Migração	  de	  SAP	  NetWeaver BW	  
para	  SAP	  HANA

RDSs (Rapid
Deployment	  Solutions)
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As	  Nossas	  Soluções
Agilidade	  e	  retorno	  rápido	  do	  investimento

O	  que	  fazemos

SAP	  
Procurement

Vistex-‐Deal
Management

http://es.slideshare.net/StratesysBR/stratesys-soluao-sap-procurement-on-premiseon-demand-flyer-2014-br
http://es.slideshare.net/StratesysBR/stratesys-soluao-sap-procurement-on-premiseon-demand-flyer-2014-br
http://es.slideshare.net/StratesysBR/stratesys-soluao-sap-procurement-on-premiseon-demand-flyer-2014-br


Soluções	   para	  o	  Setor	  Químico	  e	  Farmacêutico Solução	  Integral	  para	  o	  Setor	  de	  Automoção

A	  partir	  da	  recepção	  de	  programas	  via	  EDI,	  à	  
rotulagem,	  expedição,	  controle	  de	  produção…	  
Dando	  suporte	  a	  todos	  os	  processos	  da	  cadeia	  
de	  valor.	  

Número	   de	  artigosComercial Logística

RF PlanejamentoEDICompras Financeiro

Produção

CRM -‐ Qualidade -‐ RRHH	   -‐ Gestão	  Documental	  
Analítica	  de	  Negócio	  -‐ Manutenção	  -‐ Mobilidade	  -‐ Fornecedores	  website

Gestão	  de	  Ações
Preventivas	  e	  
Corretivas	  
(QA-‐CAPA)

Gestão	  de	  
procedimentos
de	  trabalho
e	  operações	  (PNT)

14

As	  Nossas	  Soluções	  -‐ Setoriais
Soluções	   adaptadas	  à	  sua	  indústria

O	  que	  fazemos

http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/10/Stratesys-Soluci%C3%B3n-Presupuesto-Financiero-Flyer-2p.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/10/Stratesys-Soluci%C3%B3n-Presupuesto-Financiero-Flyer-2p.pdf
http://pt.slideshare.net/StratesysBR/stratesys-flyer-qacapa-ago2014-br
http://pt.slideshare.net/StratesysBR/stratesys-flyer-qacapa-ago2014-br


§ B2B	  /	  B2C

§ Fidelização

§ APP

§ Marketing	  e	  assistência	  ao	  cliente

§ Reporting operacional	  e	  de	  gestão

§ Gestão	  de	  processos	  logísticos

§ Gestão	  e	  configuração	  das	  lojas

§ Vendas,	  cobranças	  e	  gestão	  de	  caixa	  
§ Integração	  com	  ERP

§ Cadastro	  de	  clientes,	  preços,	  catálogo	  de	  produtos

Solução	  integrada	  de	  comércio	  
eletrónico modular	  para	   todo	  o	  seu	  negócio.

Conheça	  o	  seu	  cliente	  e	  estabeleça	  uma	  
coneçãocom	  ele

§ TPV	  (BrandPOS)

§ SAP	  Retail Store

§ Finanças-‐Logística-‐Produção	  (ERP)

§ Experiência	  Cliente	   (CRM)

§ Dashboard (BI)

Avançada	  gestão	  de	  dados	  de	  clientes,	  
ferramentas	  de	  marketing	   contextual	  e	  
processos	  comerciais	  unificados	  para	  todos	  
os	  canais.	  

Transformação	  digital

§ Gestão	  de	  merchandising,	  stock,	  imagens	  e	   todas	  as	  
caraterísticas	  dos	  produtos

§ Gestão	  de	  conteúdo	  web,	  pesquisa	  e	  navegação,	  
multicanal

§ Gestão	  de	  pedidos	  -‐ Assistência	  ao	  cliente	  
§ Localizador	  de	  loja

Administre	  o	  seu	  
negócio	  na	  nuvem

BrandPOS
TPV	  Cloud

F4R
Solução	  integral	  Retail

Hybris
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As	  Nossas	  Soluções	  -‐ Setoriais
Soluções	   adaptadas	  à	  sua	  indústria

O	  que	  fazemos

http://www.stratesys-ts.com/pt/solucoes/stratepos/
http://www.stratesys-ts.com/pt/servicos/projectos-implementacao/hybris/
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55762601/stratesys-especialistas-em-sap-hybris
https://www.yumpu.com/pt/document/view/55762601/stratesys-especialistas-em-sap-hybris
https://www.yumpu.com/es/document/view/55825400/stratesys-brandpos-un-nuevo-concepto-de-tpv
https://www.yumpu.com/es/document/view/55825400/stratesys-brandpos-un-nuevo-concepto-de-tpv
https://www.yumpu.com/es/document/view/55680888/stratesys-flyer-f4r-junio2016


Serviços
Com diversas	  aplicações que	  adaptamos	  às
necessidades de	  cada	  setor

Learning&	  Training
§ Formação	  e	   treinamento
§ Gestão	  de	  mudanças
§ Inovação	  educativa
§ Learning office

Gamificação
§ Aplicada	  a	  objetivos	  de	  vendas,	  compromisso	  e	  
fidelização	  

§ Dashboard de	  gamificação
§ Corporate gaming

Comunicação &	  Engagement
§ New	  Marketing
§ RSC.
§ Inovação em serviços digitais

Inspirada	  em	  princípios	   de
§ Inteligência	  coletiva
§ Economia	   colaborativa
§ Inovação	  aberta
§ ‘Gamification'	  
§ ‘Crowdsoucing‘

Serious
Games

Simuladores

Otimizar	  a	  curva	  de	  
aprendizagem
Motivação	  -‐ Imersão	  

Serious Games

Problemas	  reais	  em	  
formato	  de	  jogo
Ludicamente

RIA	  3D
Realidade	  
Aumentada

Para	  os	  que	  pedem	  mais
Desenho	  de	  ambiente	  interativo

LAB	  Multimídia

Just-‐in-‐time	  goods
Criatividade	  ao	  mínimo	  custo

Soluções
ad-‐hoc

Aprender
fazendo

Experiência
usuário

Fun
learning
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Inovação
Serviços	   e	  Soluções

Tem	  como	  objetivo	  melhorar	  a	  interação	  entre	  pessoas,	  tecnologia	  e	  estratégia	   com	  o	  foco	  ligado	  à	  
inovação	  e	  à	  qualidade	  do	  serviço	  ao	  negócio.	  Interligamos	  tecnologias	  emergentes	   com	  conceitos	  
disruptivos,	  e	  baseamo-‐nos	  em	  metodologias	  lean innovation,	  o	  que	  nos	  permitem	  otimizar	  e	  acelerar	  
o	  desenvolvimento	  de	  atividades	  (evitando	  redundâncias	  e	  críticas)	  criando	  maior	  valor,	  através	  da	  
interação	  contínua	  com	  os	  nossos	  clientes.	  

Agência	  de	  Inovação Nextinit
Esta	  plataforma	  
constitui	  um	  “veículo”	  
para	  promover	  a	  inovação	  dentro	  das	  
organizações,	  favorecendo	  a	  partilha	  de	  
ideias	  de	  crescimento,	  novos	  negócios,	  
serviços,	  produtos,	  melhorias	  internas,	  etc.	  
Num	  ambiente	   'gamificado',	  aplicando	  
mecânicas	  e	  elementos	  próprios	  dos	  jogos	  
que	  o	  tornam	  dinâmico	  e	  atrativo.

O	  que	  fazemos

http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/02/Stratesys-Lancamento-da-nossa-Agencia-de-Inovacao-PT-DIC2014.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/02/Stratesys-Lancamento-da-nossa-Agencia-de-Inovacao-PT-DIC2014.pdf


Utilities	   e	  
Energia

Telecom
e	  Media

Indústria

Setor Público,	  
Saúde e	  

Educação

Serviços,	  
Construção
e	  Imobiliária

Consumo

Retalho e	  
Hotelaria

Transportes

Farmacêuticos

Financeiro e	  
Seguros

17

Atuamos	  em	  todos	  os	  Setores
Os	  nossos	   clientes	  são	  líderes	  nos	   seus	  respetivos	   negócios

Onde	  estamos
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Projetos

Escritórios	  /	  
Centros	  Especializados

A	  nossa	  rede	  de	  escritórios	  e	  centros	  
especializados,	  oferece	  cobertura	  nas	  mais	  
diversas	  áreas	  geográficas	  e	  mercados	  em	  
que	  atuamos.	  A	  nossa	  presença	  
internacional	  encontra-‐se	  distribuída	  por	  
diferentes	  países	  e	  localizações	  na	  Europa,	  
EUA,	  América	  Latina	  e	  Ásia.

>60	  países
Projetos	  em

Onde	  estamos
Presença	  Global	  -‐ Suporte	  Local
Onde	  os	  clientes	  precisam	  de	  nós	  

Executamos:	  projetos,	  implementações	  e	  soluções	  complementares	  de	  sistemas	  de	  informação	  em	  mais	  de	  60	  países.

Madri
Barcelona
Valencia
Oviedo
Sevilha
Coruña

São	  Paulo Xangai
Brasil Espanha

Palo Alto

USA

China

Armenia
Bogotá

Colombia

Lisboa

Portugal
México	   DF

México
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Sobre	  o	  seu	  Negócio
O	  nosso	   escritório	  em	  Lisboa

Onde	  estamos

§ SAP	  ERP	  (Implementação	  -‐ AM	  -‐ Roll	  Outs)

§ SAP	  Business	  Analytics	  (BPC-‐BO)

§ SAP	  CRM-‐TRM-‐HC-‐SRM

§ SAP	  VIM

§ Mobilidade

§ Business	  Intelligence

§ ABAP	  -‐Webdynpro

§ .NET	  -‐ JAVA	  -‐ J2EE	  -‐ JBOSS	  -‐ JSP

Projetos	  /	  Serviços

ERP	  /	  HCM
Logiters

Pyxis	  
Logoplaste

Parceiros	  Tecnológicos Principais	   Clientes

Casos	   de	  Sucesso
Casos	  de	  
Sucesso

Data	  de	  início	   das	  operações

2008

>	  50
Profissionais

>20
Profissionais



Clientes	  Ativos

Volume	  de	  
Negócio	  (M€)

2013
Equipa	  de	  
Profissionais
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O	  Nosso	  Crescimento
O	  Mercado

Duplicámos	  os	  nossos	   números	   de	  negócio	  nos	   últimos	  5	  anos

Somos	  uma	  das	  Empresas	  de	  TIC,	  
que	  mais	  cresceram	  durante	  os	  
últimos	  5	  anos	  (2010	  -‐ 2015).	  

>117	  % Equipa	  de	  profissionais

>100	  % Volume	  de	  faturação

>50	  % Número	  de	  empresas	  /	  clientes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40

0

50

100

150

200

38

17,5 19,0
24,9

28

>200

127 134 133
150

175

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

100
200
300
400
500
600
700

675

288 310
425 465 515

30,8

190

540

32,3
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Pontos
Diferenciais

Excelência	  em	  projetos	  SAP
Máximo	  reconhecimento	  SAP	  Awards (2010– 2016)



§ Orçamento	   econômico	   corporativo	  com	   SAP	  BPC	  (IBEROSTAR)

§ Integração	  em	  uma	  única	  plataforma	  SAP Collections &	  Dispute	  Management	  (SAICA)
§ Contas	  anuais	  consolidadas	   com	   SAP	  BPC	  (EUROPAC)
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Casos	  de	  SucessoPontos
Diferenciais

Clientes	  de	  todos	  os	  setores	  apoiam	  o	  sucesso	   de	  nossos	   projetos

§ Upgrade	  SAP	  ERP	  6.0	  ASE	  SYBASE	  (ITALFÁRMACO)

Farmacêuticos

§ PNT	  e	  Guias	  de	  Produção	  (FERRER)

Retalho
§ Modernização	   da	  gestão	  de	  pessoas	  (GENERAL	  ÓPTICA)
§ Implementação	   e	  BPO	  plataforma	  RH	  (UNIDE)
§ Integração	  Business	  Objects (EAT	  OUT)

Consumo
§ Consolidação	   da	  racionalização	  (KAIKU)
§ Automatização	  certificada	  de	  faturas	  (COBEGA)
§ Cash	  Management	  a	  nível	  europeu	  (PUIG)
§ Otimização	  do	   processo	  orçamentário	  (TORRES)

Utilities e	  Energia
§ Gestão	  de	  tesouraria	  (TRADEBE)
§ Processo	   de	  renovação	  tecnológica	  SAP	  ERP	  (FRV)
§ Planejamento	  de	  Projectos com	   SAP	  HANA	  Cloud (IBERDROLA)

Transportes
§ Upgrade	  sistema	  logístico-‐financeiro	   (TMB)
§ Gestão	  de	  documentos	   -‐ Gestão	  sem	  papel	  (FGV)
§ Inovação	  e	  agilização	  dos	  processos	   de	  Gestão	  de	  Pessoal	  com	  SAP	  HCM	  (LOGITERS)

Indústria
§ Plataforma	  corporativa	  financeira	  (TRW)
§ Atendimento	  integral	  ao	  ciclo	  pós-‐vendas	  com	   SAP	  CRM	  (DAIKIN)
§ Administração	  de	  Pessoal	  e	  Folha	  Pagamento	  SAP	  HCM	  (TOMPLA)
§ Visão	  360º	  de	  documentação	   em	  processos	   de	  Compras	   e	  Comercial	  (SAICA)

§ Migração	  de	  plataforma	  CRM	  (UNIDAD	  EDITORIAL)
§ Orçamento	   -‐Tesouraria(PRISA)

§ Modernização	   da	  gestão	  de	  eventos	  sociais(UNIDAD	  EDITORIAL)

§ Portal	  de	  Clientes	  com	  SAP	  UI5	  (PENGUIN	  RANDOM	  HOUSE	  GE)

Telecomunicações	  e	  Media

Serviços,	  Construção	  e	  Imobiliária
§ Acelerador	  de	  rollouts (ROCA)
§ Planilha	  de	  Orçamentos	  (ACCIONA)

§ Promoções	  complexas	   com	  SAP	  Data	  Maintenance
Pricing by Vistex (URALITA-‐Yesos Ibéricos)

§ Relatórios	  e	  orçamentos	  corporativos	  com	   SAP	  HANA	  (FCC)
§ Obtenção	   otimizada	  de	  contas	  anuais	  consolidadas	   (TAU	  Cerâmica)

2012-‐2015

40
Publicados	  e	  
apresentados

http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/12/IBEROSTAR-Presupuesto-Economico-Corporativo-SAP-BPC-DIC2015.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/07/Presentaci%C3%B3n-SAICA-STRATESYS-Forum-Ausape.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/12/EUROPAC-Cuentas-Anuales-Consolidadas-bajo-IFRS-SAP-BPC-DIC2015.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/01/KAIKU-Implantaci%C3%B3n-SAP-BPC-para-agilizar-la-consolidaci%C3%B3n-ENE13.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/05/Stratesys-Logiters-Caso-Exito-Innovaci%C3%B3n-y-agilizaci%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-Personas-SAP-HCM.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/01/Stratesys-Implantacion-SAP-HANA-en-FCC.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/10/ROCA-Acelerador-Roll-Outs-OCT2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/12/DAIKIN-Atenci%C3%B3n-Integral-del-Ciclo-Posventa-con-SAP-CRM-DIC2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/06/GENERAL-OPTICA-Modernizaci%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-Personas-%C3%9Altima-Tecnolog%C3%ADa-SAP-JUN2013.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/12/TRW-Plataforma-Financiera-Multinacional-DIC2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/10/TOMPLA-Implantaci%C3%B3n-SAP-HCM-OCT2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/11/TAU-Ceramica-Obtenci%C3%B3n-Cuentas-Anuales-Consolidadas-NOV2013.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/09/UNIDAD-EDITORIAL-Gesti%C3%B3n-Eventos-Sociales-SAP-CRM-SEP2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/10/TMB-Modernizaci%C3%B3n-del-Sistema-Financiero-Log%C3%ADstico-OCT2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/06/IBERDROLA-Planificacion-Proyectos-SAP-HANA-Cloud-2015.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/12/IBEROSTAR-Presupuesto-Economico-Corporativo-SAP-BPC-DIC2015.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/08/ACCIONA-Agilidad-integraci%C3%B3n-y-fiabilidad-en-la-Presupuestaci%C3%B3n-Costes-Plantilla.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/12/EUROPAC-Cuentas-Anuales-Consolidadas-bajo-IFRS-SAP-BPC-DIC2015.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/07/Presentaci%C3%B3n-SAICA-STRATESYS-Forum-Ausape.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/02/URALITA-Gesti%C3%B3n-Promociones-con-SAP-DM-Pricing-by-Vistex-FEB2014.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/07/PRHGE-Portal-de-Clientes-con-SAP-UI5-y-SAP-Gateway-2.0-JUL14.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/12/ITALFARMACO-Optimizaci�n-SAP-ERP-con-ASE-Sybase.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/12/ITALFARMACO-Optimizaci�n-SAP-ERP-con-ASE-Sybase.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/11/GRUPOFERRER-Procedimientos-Normalizados-de-Trabajo-y-Gu%C3%ADas-de-Fabricaci%C3%B3n-OCT2014.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/06/GENERAL-OPTICA-Modernizaci�n-Gesti�n-Personas-�ltima-Tecnolog�a-SAP-JUN2013.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/UNIDE-Implantacion-SAP-HCM-outsourcing-nomina-2011.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/EATOUT-Integracion-SAP-BO-2009.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/01/KAIKU-Implantaci%C3%B3n-SAP-BPC-para-agilizar-la-consolidaci%C3%B3n-ENE13.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/COBEGA-Automatizacion-y-digitalizacion-certificada-de-facturas-2011.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/PUIG-Implantacion-de-SAP-Cash-Management-Europa-2010.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/BODEGAS-TORRES-Optimizacion-del-proceso-presupuestario-2009.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/TRADEBE-Una-gestion-de-tesoreria-que-aporta-valor-al-negocio-2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/FRV-FOTOWATIO-Proceso-de-renovacion-tecnologica-con-SAP-ERP-2011.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/06/IBERDROLA-Planificacion-Proyectos-SAP-HANA-Cloud-2015.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/10/TMB-Modernizaci%C3%B3n-del-Sistema-Financiero-Log%C3%ADstico-OCT2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/FGV-Gestion-de-expedientes-con-SAP-RM-2008.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2015/05/Stratesys-Logiters-Caso-Exito-Innovaci%C3%B3n-y-agilizaci%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-Personas-SAP-HCM.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/12/TRW-Plataforma-Financiera-Multinacional-DIC2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/12/DAIKIN-Atenci%C3%B3n-Integral-del-Ciclo-Posventa-con-SAP-CRM-DIC2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/10/TOMPLA-Implantaci%C3%B3n-SAP-HCM-OCT2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/07/Presentaci%C3%B3n-SAICA-STRATESYS-Forum-Ausape.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/06/UNIDAD-EDITORIAL-1-migracion-en-Espana-a-SAP-CRM-7.0-2009.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/09/UNIDAD-EDITORIAL-Gesti%C3%B3n-Eventos-Sociales-SAP-CRM-SEP2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/07/PRHGE-Portal-de-Clientes-con-SAP-UI5-y-SAP-Gateway-2.0-JUL14.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2012/10/ROCA-Acelerador-Roll-Outs-OCT2012.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/08/ACCIONA-Agilidad-integraci%C3%B3n-y-fiabilidad-en-la-Presupuestaci%C3%B3n-Costes-Plantilla.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/02/URALITA-Gesti%C3%B3n-Promociones-con-SAP-DM-Pricing-by-Vistex-FEB2014.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/01/Stratesys-Implantacion-SAP-HANA-en-FCC.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2013/11/TAU-Ceramica-Obtenci%C3%B3n-Cuentas-Anuales-Consolidadas-NOV2013.pdf


Modelos de  Melhoria
de  Processos e
Sistemas

Análise de
Requisitos  
e  GAP

Desenho
Funcional  
e  Técnico

Parametrização e  
construção Provas Cenário a  

caminho
AM

Manutenção
e  Suporte
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Compromisso	  com	  a	  QualidadePontos
Diferenciais

Certificações,	   auditores	  e	  parceiros	  credenciados

As	  nossas	  certificações	  nas	  normas	  ISO	  9001	  e	  ISO	  15504,	  reconhecem	  o	  nosso	  Sistema	  de	  Gestão	  da	  
Qualidade	  e	  proporcionam	  maiores	  garantias	  e	  valor	  aos	  nossos	  clientes,	  reduzindo	  os	  riscos	  do	  projeto	  e	  
assegurando	  que	  os	  controlos	  de	  qualidade	  exigidos	  sejam	  cumpridos.

Certificações	  ISO	  9001	  /	  ISO	  15504

Certificação	  SAP	  Gestão	  Ativa	  da	  Qualidade

Certificação	  concedida	  pela	  SAP	  na	  
área	  de	  Gestão	  Ativa	  da	  Qualidade,	  
tanto	  no	  processo	  de	  negócio	  e	  
metodologia	  de	  gestão	  como	  na	  
implementação	  do	  projeto.

Certificação	  SAP	  PCoE

Certificação	  SAP	  PCOE	  (Partner Center	  of
Expertise),	  certifica-‐nos	  na	  nossa	  condição	  
de	  VAR	  (Value Added Reseller)	  para	  prestar	  
serviços	  de	  manutenção	  para	  os	  clientes	  de	  
licenciamento	  SAP	  Business	  All-‐In-‐Onee	  SAP	  
BusinessObjects,	  especialmente	  sob	  o	  modo	  
Enterprise	  Support.



Mantemos	  um	  forte	  programa	  de	  
parcerias,	  que	  nos	  permite	  desenvolver	  
sinergias	  com	  uma	  rede	  de	  empresas	  
líderes	  de	  tecnologia	  e	  negócios	  nos	  seus	  
respetivos	  mercados.
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Alianças	  com	  ParceirosPontos
Diferenciais

Aliados	   a	  líderes	  tecnológicos



Desenvolvemos	   soluções	   e	  aplicações	   tecnológicas	   inovadoras,	   adaptadas	   às	   suas	   necessidades	   de	  
negócio	   e	  às	   particularidades	   do	  setor	   em	  que	  atua.

Para	  mais	  informações	  acerca	  de	  como	  a	  Stratesys pode	  ajudar	  a	  
sua	  empresa,	  entre	   em	  contato	   connosco e	  os	  nossos	  
especialistas	  terão	  todo	   o	  prazer	  em	  ajudá-‐lo.

Podemos	  ajudá-‐lo	  realizando	  uma	  análise	  que	  permita	  avaliar	  o	  retorno	  dos	  investimentos	  TIC.

www.stratesys-‐ts.com/pt

info@stratesys-‐ts.com
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Como	  Podemos	  Ajudá-‐lo

Espanha

Madri
c/	  Torrelaguna,	  77
28043	  Madrid
Tel	  +34	  91	  360	  49	  60
info_mad@stratesys-‐ts.com

Barcelona
Ronda	   Sant	  Pere,	  17
08010	  Barcelona
Tel +34	  93	  237	  70	  11
info_bcn@stratesys-‐ts.com

Oviedo
c/	  Azcárraga,	  26
33010	  Asturias
Tel +34	  984	  08	  59	  11
info_ovi@stratesys-‐ts.com

Valencia
Paseo de	  la	  Alameda,	  34	  
46023	  Valencia
Tel	  +34	  96 325	  94	  01
info_val@stratesys-‐ts.com

Sevilha
c/	  Reino	  Unido,	  7
41012	  Sevilla
Tel	  +34	  955	  31	  45	  62
info_sev@stratesys-‐ts.com

Coruña
c/	  Copérnico,	   1
15008	  A	  Coruña
Tel	  +34	  981	  06	  90	  71
info_cor@stratesys-‐ts.com

USA

Palo	  Alto
541	  Jefferson	  Avenue
Redwood	   City	  
CA	  94063	  
info_sfr@stratesys-‐ts.com

Brasil

São	  Paulo
Av.	  Paulista,	  491	  Conjunto	  93
Bela	  Vista	  CEP	  01311-‐000	  São	  Paulo
Tel +55	  11	  7291	  1633/	  (11)	  326627-‐23
info_sao@stratesys-‐ts.com

China

Xangai
555	  Wuding Road
Jing'an District
200040	  Shanghai
info_chn@stratesys-‐ts.com

México

México	  DF
Homero,	  906
Colonia	  Polanco
11550	  Ciudad	  de	  México
info_mex@stratesys-‐ts.com

Colômbia

Armênia Bogotá
Calle	  21	  N. 16-‐37	  Oficina	  704	  
Edificio	   Banco	   Popular
Tlf:	  +57	  (6)	  7444518	  Móvil:	  +00057 3217823465

CR	  18	  NO.	  33	  – 30	  

info_col@stratesys-‐ts.com

Portugal

Lisboa	  
Av.	  Barbosa du	  Bocage,	  87
1050-‐030	  Lisboa
Tel	  +35	  121	  0110	  316
info_lis@stratesys-‐ts.com

http://www.stratesys-ts.com/pt
mailto:info_sao@stratesys-ts.com


www.stratesys-‐ts.com/pt
@stratesys
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