Mobilidade para fazer
a diferença
Ofereça aos seus colaboradores acesso seguro a qualquer hora, em qualquer
lugar e por meio de qualquer dispositivo móvel.
A Softtek mantém parcerias com líderes da indústria como SAP e Amazon Web Services, para permitir que
seus clientes tenham em mãos a chave dos seus negócios, a um preço acessível e no tempo que precisam.
Desenvolvidas para usuários móveis em campo e profissionais de negócios que buscam acesso em tempo real,
as aplicações móveis oferecidas pela Softtek ampliam os horizontes de processos empresariais a qualquer
dispositivo – para acesso a qualquer momento, em qualquer lugar – mesmo quando desconectadas. Com a
garantia da qualidade do software SAP, aliado a serviços predefinidos da Softtek e conteúdos pré-configurados,
a implantação é rápida e garante um serviço móvel flexível, com alto desempenho e abrangência.

Ofertas SAP-RDS
•
•
•
•

Apps móveis de produtividade (45 apps disponíveis)
Afaria 7.0 para gerenciamento de dispositivos móveis
SAP Work Manager
SAP Fiori

Benefícios da Solução de
Rápida Implementação (RDS)
• Permite implementação rápida e sob medida para
o cliente, utilizando as melhores práticas SAP
• Os clientes podem expandir sua experiência SAP
e agregar valor ao negócio
• Pode ser implantada na Nuvem ou no modelo on Premise

Prática SAP
• 2.400 pessoas
especializadas na prática
SAP com mais de 1.000
implementações em todo
o mundo

• Classificada no Quadrante
Mágico do Gartner para
fornecedores globais de
serviço de gerenciamento
para aplicações SAP (SAP
Application Management
Service Providers)

• Grande expertise de
implementações em
multinacionais, rollouts
e Suporte e Manutenção
(AMS)
• Prática intensa em SAP
Business Suite, Mobilidade,
HANA, Cloud, Analytics,
CRM e SRM

Software
Serviço

• Pioneira no modelo de
entrega Global Nearshore

• Um dos quatro parceiros
de serviços Premier da SAP
nos Estados Unidos
• Parceira de Canal SAP:
Estados Unidos, Canadá e
Brasil

Conteúdo

Viabilização

A solução de rápida
implementação SAP da Softtek
oferece mobilidade em
um tempo determinado,
além de escopo e custo
certificados pela SAP.

powered by

A Softtek foi classificada entre os 30
“Melhores Fornecedores do Mundo”
pelo renomado ranking IAOP 2013
Global Outsourcing 100 List®

“

“Tenho uma estratégia
móvel definida e preciso me
preparar para implementação/
desenvolvimento de projetos”.

Aplicativos Customizados
Set-up e desenvolvimento de relatórios móveis
Projeção e construção de apps móveis personalizados
Extensão de apps móveis padrão

•
•
•
•

Suporte pós-Go Live
AMS para Mobile
Suporte para aplicativos móveis customizados
Serviços de suporte para atualizações de plataformas

“

“Preciso de aplicativos
desenvolvidos para as minhas
necessidades específicas”

“

“

Construção

“Como a mobilidade pode
afetar os meus negócios?”
“Por onde eu começo?”
“Quais são os cenários
relevantes para mim?”

“

Operação

Soluções de Rápida Implementação da Softtek
RDS: Infraestrutura móvel com aplicativos de
produtividade
• RDS: Afaria MDM
• RDS: SAP Work Manager

“

“

Workshop de entendimento
Planejamento de serviços de mobilidade empresarial
Prova de conceito:
• Plataforma Sybase Unwired
• Apps de Produtividade
• Afaria MDM

“

Planejamento

Portfólio de Serviços Mobile

“Tenho apps ativos,
mas preciso evoluir”.

Sobre a Softtek:

Fundada em 1982, a Softtek é uma fornecedora global de soluções orientadas a processos de TI com 30
escritórios na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Por meio dos seus dez centros de entrega
globais nos EUA, México, China, Brasil, Argentina, Espanha e Índia, a Softtek diminui o tempo de entrega
das soluções de negócio, reduz o custo das aplicações existentes, oferece aplicações mais bem projetadas
e testadas, além de oferecer resultados mais previsíveis para grandes empresas em mais de 20 países.
Com seu modelo de entrega de serviços on-site, on-shore e com sua marca registrada Global Nearshore,
a Softtek ajuda constantemente os CIOs a aumentarem o valor dos negócios por meio da TI.
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