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Organização 
FCC Construcción, S.A. 

Sede 
Barcelona, Espanha 

Indústria 
Engenharia, Construção e Operações 

Produtos e Serviços 
Construção e serviços para infraestruturas públicas, 

gestão de resíduos, água e projetos de gestão de 

energía.  

Faturação Anual 
€11.150 milhões 

Web Site 
http://www.fcc.es 

Partner 
Stratesys 

www.stratesys-ts.com 

Envolvidos na construção de sistemas de 

transporte de energia, fornecimento de água 

potável, manutenção de limpeza de ruas, gestão de 

projetos de energias renováveis, os serviços FCC 

Citizens Services dedicam-se a melhorar a vida 

quotidiana das pessoas. Utilizador de SAP® 

software solutions há bastante tempo, a FCC 

procurou melhorar a performance da sua aplicação 

SAP NetWeaver® Business Warehouse (SAP 

NetWeaver BW. 

Para aproveitar o poder do in-memory computing, a 

FCC trabalhou com a Stratesys para a migração 

entre as plantaformas SAP NetWeaver BW e SAP 

HANA®. Agora o Negócio tem acesso a uma vasta 

quantidade de informação, alavancada numa 

performance mais eficiente dos serviços de suporte 

de IT. Relatórios rápidos e flexíveis deixam mais 

tempo para os processos de negócio, como a 

análise de orçamentos, ajudando a FCC a reagir 

mais rapidamente às alterações de mercado 

facilitando a resposta às necessidades dos seus 

clientes. 

http://www.fcc.es/
http://www.stratesys-ts.com/
http://www.stratesys-ts.com/
http://www.stratesys-ts.com/


Objectivos principais da Empresa 
Melhorar significativamente os processos de comunicação e 

planeamento corporativo  

Alavancar a informação disponível (Big Data), enquanto reduz os custos 

de infra-estrutura e de serviços 
 

A Solução 
A FCC trabalhou com a Stratesys numa atualização para a versão mais 

recente do SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW) e 

migrou os dados para a plataforma SAP HANA® sem qualquer interrupção 

para as 11 áreas de negócios afetadas pelo projeto. 

Os principais benefícios  

Menor Base de dados e maior performancce na comunicação, rapidez e 

flexibilidade 

Acesso real-time aos dados extraídos de SAP NetWeaver BW e 

entregues a mais de 1,000 utilizadores via SAP NetWeaver Portal 

Melhorias na área de planeamento e orçamentação e em análises que 

conciliam dados de orçamentos reais e planeados 

Elevado retorno sobre o investimento, reduzindo os dados redundantes e 

permitindo que os recursos de apoio façam a gestão de mais aplicações 

numa única plataforma 

Eliminação de tickets de performance de IT relacionados com SAP 

NetWeaver BW e SAP® Business Planning and Consolidation 

Com o SAP HANA, os nossos processos de leitura de dados são 70% mais 

ágeis e o tempo para a resolução de problemas de leitura de dados é 90% 

mais rápido. Eliminámos os problemas relacionados com a performance no 

SAP NetWeaver BW e SAP Business Planning and Consolidation. Agora 

poderemos dedicarmo-nos ao negócio, que é realmente o nosso focus. 

Rafael Gómez-Acebo,  

Director of Management Systems,  

FCC Construcción, S.A. 

Principais benefícios alcançados 

50% 
Menos tempo requerido para 

análise e solução de problemas 

de suporte 

30x Comunicação mais rápida 

5x 
Rapidez no planeamento com SAP 

Business Planning e Consolidation 

7.5 application 

77% Redução da base de dados 
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