CHEGOU A HORA
DO CRESCIMENTO

A solução ideal para
empresas em crescimento.
Sabemos que sua empresa possui grandes metas
e desafios. No entanto, à medida que o negócio
cresce, pode ser difícil visualizar a operação de forma
unificada ou tomar decisões quando a informação
reside em diferentes sistemas ou planilhas.
Para evoluir, uma empresa precisa de um sistema arrojado
que a impulsione rumo ao crescimento lucrativo.

O SAP Business One® é uma solução única e integrada,
que permite controlar todas as operações do negócio
e visualizar informações importantes, com precisão e
em tempo real.
Utilizada por mais de 55.000 clientes em todo o mundo,
a solução é flexível, modular e muito fácil de usar.

O SAP Business One® oferece todas as funcionalidades
para gerenciar as principais áreas da empresa:
Módulos

Vendas

Finanças

Serviços

Oportunidade
de Vendas

Gerenciamento
de Projetos

Compras

Estoque

Produção

Contabilidade

Obrigações
Fiscais

Recursos
Humanos

Relatórios e
Dashboards

Destaques

SAP HANA®

MOBILIDADE

Plataforma transacional e
analítica em computação
in-memory.

Aplicativos móveis para
administrar sua empresa
de qualquer lugar.

VERSATILIDADE

FLEXIBILIDADE

Módulos adicionais
(add-ons) que ampliam o
alcance da solução.

Ambiente personalizável
com as ferramentas de
usabilidade da Boyum IT.

Licenciamento
OnPremise

Aquisição de licenças: ideal para quem considera a
tecnologia como patrimônio empresarial.

OnDemand

Assinatura mensal: permite que o SAP Business
One® cresça com sua empresa.

Administração e hospedagem
O SAP Business One® pode ser administrado em
servidor local ou em ambiente cloud, com toda
segurança e performance.

Muito além do suporte
Service desk

Planos de suporte conforme sua necessidade.

Melhoria contínua

Com a Boyum IT, o SAP Business One® evolui na
velocidade dos seus desafios.

Plataformas
O SAP Business One® opera nas plataformas SAP
HANA®, o ápice da tecnologia SAP, ou Microsoft
SQL®.

O SAP Business One® é o melhor sistema
disponível no mercado mundial para a
gestão de empresas em crescimento.
Entretanto, para garantir uma implementação de
sucesso, é preciso escolher um parceiro de confiança.

O seu parceiro
SAP Business One®.
Parceiro global
Conte com a experiência de um parceiro global SAP, com mais de 400
implementações bem-sucedidas e mais de 100 clientes no Brasil.

Soluções premiadas pela SAP
Utilizadas por mais de 5.000 clientes ao redor do mundo, as soluções
da Boyum IT aprimoram o SAP Business One® de forma personalizada,
conforme as necessidades do seu negócio.

Torne o sistema totalmente alinhado à
sua maneira de trabalhar.

Envio automático de e-mails, com
documentos e relatórios.

Seu e-mail marketing integrado
ao SAP Business One®.

Consulte informações do SAP Business
One® diretamente no Microsoft Outlook®.

be.as Manufacturing
A solução definitiva para gestão
industrial.

A transformação do seu negócio
A Boyum IT é referência mundial quando se fala em SAP Business
One®. Conduzimos nossos projetos com profissionais especializados,
metodologia e soluções próprias, gerando resultados transformadores.
A configuração do sistema é realizada por uma equipe multidisciplinar,
em que diferentes especialistas atuam em fases específicas de
parametrização do SAP Business One®:

1

2

Foundation
Profissionais das áreas contábil e fiscal
realizam as configurações fundamentais do
SAP Business One®. O sistema é arquitetado
sobre uma base robusta, pronta para
atender às exigências governamentais,
suportar processos de negócio e prover
dados para relatórios gerenciais.

3

Business
Experientes consultores funcionais
parametrizam o sistema para as áreas
operacionais da empresa. Módulos como
vendas, compras, estoques e finanças são
configurados com base nas melhores práticas
de gestão, utilizando de forma plena as
funcionalidades nativas do SAP Business One®.

Transformation
Nessa fase, é possível constatar a significativa
diferença entre uma implementação convencional
e um projeto verdadeiramente transformador.
Especialistas de produto utilizam as mundialmente
conhecidas soluções da Boyum IT para aprimorar
o sistema com as características específicas de sua
empresa, tornando sua equipe mais produtiva e o
SAP Business One® completamente alinhado à sua
forma de trabalhar.

Sua empresa obterá o máximo benefício do SAP
Business One® com a criação de automações,
relatórios, dashboards, regras de negócio,
integrações, telas e menus personalizados, os
quais poderão ser incorporados ao sistema de
maneira fácil e rápida.

O resultado dessa transformação é seu negócio rumo ao
sucesso, com inovação, gestão inteligente, redução de custos,
crescimento sustentável e lucratividade.

Depoimentos

Utilizamos o SAP Business One® na Digital Work há
10 anos. Nesse tempo, a Boyum IT foi nosso melhor
parceiro: pelas soluções apresentadas e ética de
trabalho. Empresa séria, totalmente recomendada.
Davidson Magalhães – Digital Work

O maior benefício em trabalhar com a Boyum IT é
a autonomia que conquistamos como cliente. Além
do suporte, sempre disponível quando precisamos,
temos independência na gestão do SAP Business
One®. Estamos com a Boyum IT pelo valor que
agregam, e não por dependência. São parceiros de
confiança.
Luiz Zucchi – ACP Componentes

Saiba mais:
conteudo.boyum-it.com.br/sbo

