ITS
SERVICE
SOLUTION
INFORMAÇÃO DE PRODUTO
Conheça o ITS SERVICE SOLUTION, uma
solução completa e voltada para a indústria
química, desenvolvida em cima de todos os
processos críticos do segmento.
Este
software
abrange
processos
end-to-end da indústria química, localizado
para o Brasil. Um software necessário para
gerenciar o crescimento das vendas,
eﬁciência operacional e agilidade ﬁnanceira.

Você pode obter uma visão integrada do
seu negócio, o software pode escalar e se
adaptar facilmente para atender a sua
evolução e necessidades de negócio.
A solução ITS SERVICE SOLUTION pode
ajudá-lo a executar o seu negócio de
forma mais eﬁciente, em sintonia com as
melhores práticas da indústria química.

Passar por uma transformação digital nos processos
e no relacionamento com os clientes é uma obrigatoriedade para qualquer empresa que pretende
garantir a sobrevivência do seu negócio.
A ITS Group é a melhor parceira para oferecer uma
assessoria completa voltada a essa transformação.
Não somos apenas fornecedores de softwares
de gestão, mas uma consultoria para soluções
inovadoras.

OUTRAS VANTAGENS
Transformação
Digital

Interface
amigável

Usabilidade
simples

Realidade
Virtual

Big data

Análise em
tempo real

Internet
das coisas

Multiplataforma

O pacote ITS SERVICE SOLUTION está baseado
nas melhores práticas de RISE with SAP
S/4HANA Cloud, private edition.
A solução conta com a transformação digital
em seus processos de negócio e simpliﬁca
diversos processos de negócios, otimizando o
tempo e permitindo que o foco esteja nas tarefas essenciais. Com a experiência do usuário
aprimorada, a ferramenta permite personalização e maior ﬂexibilidade para a utilização nos
diversos dispositivos.

RISE with SAP S/4HANA Cloud private edition,
designa uma solução compreensiva composta
por produtos-chave incluindo SAP S/4HANA
Cloud, serviços da SAP, parceiros para levar os
clientes para a nuvem e ganhar o mercado de
ERP na nuvem modular.

Fornece aos clientes uma experiência holística e
coesa com SAP, em vez de soluções pontuais,
com base nas suas necessidades empresariais,
com o software e os serviços para os ajudar a
alcançar velocidade, agilidade, integração e
extensibilidade em todo seu portfólio.

• ERP na nuvem para todas as necessidades de
negócios
•

Melhores práticas e extensibilidade da indústria

•

Análise e inteligência de processos de negócios

• Serviços orientados para os resultados da SAP e
parceiros

B E N E F Í C I O S S A P S /4 H A N A

GANHE MAIS
COMPETITIVIDADE COM O

ITS SERVICE SOLUTION
IMPLEMENTAÇÃO

EM 180 DIAS

Foco em inteligência
e inovação
PORTO ALEGRE | 51 3206.1174
BLUMENAU | 47 3380.3299

CURITIBA | 41 2106.6757
SÃO PAULO | 11 5105.2200

COMERCIAL@ITSGROUP.COM.BR

