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Implementando uma
plataforma tecnológica
mundial para habilitar
operações digitais
modernas por meio do SAP
softtek.com

Sobre o cliente
Líder global com sede no México na indústria de processamento de alimentos, conhecido por seu
sucesso e forte missão empresarial para alcançar todos os cantos do mundo.

Forte presença
em +112 países
em todo o mundo,
por meio de suas
marcas globais

79 plantas de
processamento
de alimentos ao
redor do mundo,
principalmente no
México, Estados
Unidos e Europa
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18,000
colaboradores ao
redor do mundo

Desafios de negócios
A empresa experimentou um crescimento excepcional em todo o mundo, com operações na
América, Europa, Ásia e Oceania. No entanto, eles estavam enfrentando uma necessidade
global de transformar suas operações SAP e acelerar a transformação digital de seus processos
de negócios principais.
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Melhoria de mais de
230 processos de
negócios ao longo da
cadeia de valor.

Redução do custo
total de propriedade
para a plataforma de
TI.

Incorporar as
melhores práticas da
indústria, unificar e
padronizar Operações
Mundiais.
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Como a Softtek entra em ação
A Softtek se comprometeu como um parceiro estratégico de longo prazo para incorporar as melhores
práticas da indústria, unificar e padronizar as operações mundiais, fornecer Governança de TI em
toda a cadeia de valor e entregar resultados de negócios específicos.

Implementar SAP com um modelo
global de processos e sistemas em
todas as regiões.
Implantar um modelo para Provas de
Conceito técnicas nos EUA.
Extrair benefício técnico máximo das
plataformas implantadas.
Realizar Gestão de Mudanças,
Governamental e Tecnologia de Dados.
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Definir e Padronizar KPIs de
negócios em todo o mundo.

Impacto nos negócios
Por meio da inovação e do uso de novas tecnologias, a empresa expandiu seu portfólio de produtos
e serviços para atender aos diversos estilos de vida, culturas e necessidades de seus clientes em
todos os países onde atua. A Softtek foi reconhecida pelo cliente e pela SAP por sua flexibilidade e
agilidade ao reimplantar uma plataforma de TI global e completa.

Alcançou visibilidade de
negócios de ponta a
ponta para permitir
decisões ágeis e
baseadas em dados.
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Alinhe pessoas,
objetivos e
desempenho para
atender às metas
estratégicas de
negócios.

Redução de resíduos e
otimização de custos
para gerenciamento de
estoque.

Redução de custos
em Logística e
Distribuição.

S OB RE A S OF T T EK
Fornecemos a nível global serviços e soluções de transformação digital
de última geração. À medida que as empresas enfrentam pressões
crescentes para transformar ou expandir suas operações para o digital,
o amplo portfólio de serviços e soluções da Softtek está ajudando
centenas de organizações a desenvolver e evoluir seus recursos de forma
constante e bem-sucedida, desde a concepção e desenvolvimento até
a execução. Nosso impulso empreendedor abrange mais de 20 países e
mais de 15.000 profissionais talentosos.

info@softtek.com | softtek.com | privacy note

All Rights Reserved © Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. 2022. Softtek, the Softtek logo, Nearshore® and other Softtek products and services mentioned here in are registered trademarks of Valores Corporativos Softtek S.A. de C.V. in USA, Mexico and several other countries.

