Por que SAP S/4HANA Cloud
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Torne o seu ERP inteligente
O SAP S/4HANA Cloud torna o seu ERP Inteligente ao oferecer funções analíticas preditivas, machine learning e
assistência digital para acelerar decisões, melhorar a eficiência e empoderar os usuários

Machine Learning e Inteligência
Artificial incorporados: Tenha
acesso a inovações de próxima
geração para eliminar passos
redundantes e que não
acrescentam valor e ajude os
usuários a identificarem
rapidamente aquelas áreas que
requeiram atenção e ações.

Funções Analíticas Preditivas:
Obtenha visibilidade instantânea
de cada aspecto do seu negócio
e vá além da automatização para
chegar a sugestões inteligentes e
preditivas.
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Ofereça Valor Instantâneo
O SAP S/4HANA Cloud ajuda as organizações a administrarem o ritmo veloz das mudanças, garantindo acesso às
últimas tecnologias e oferecendo valor no mesmo instante, enquanto oferece agilidade e flexibilidade para adaptarse a condições de negócio dinâmicas.

Integrar e Ampliar: Com o SAP
S/4HANA Cloud SDK e o SAP
Cloud Platform, amplie o seu
aplicativo Cloud ERP com
facilidade e crie aplicativos
personalizados que proporcionem
máxima resiliência, qualidade e
desempenho.

Inovação Trimestral: Com um
roadmap de 4 trimestres
disponível, a SAP oferece
transparência aos clientes e
parceiros para garantir
coerência no planejamento.
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Assistência Digital: O SAP CoPilot
põe machine learning em
funcionamento como se fosse o seu
copiloto - os usuários recebem
notificações e lembretes para
impulsionar ações e decisões na
velocidade do pensamento.

Adoção Global Rápida: Desfrute
de um time-to-value mais rápido
desde o seu aplicativo Cloud ERP
através dos serviços SAP Agile
Methodology e Customer Lifecycle
Management já aprovados.

Garanta o Impacto no Negócio
O SAP S/4HANA Cloud pode crescer e adaptar-se às necessidades dinâmicas de uma organização, oferecendo
capacidades modernas que possibilitam diferenciação e impacto a longo prazo.

Transição fluida para a Nuvem:
Adapte o seu stack de ERP para
que inclua um mix de SaaS,
nuvem privada e soluções on
premise, dependendo das
necessidades da sua
organização.

Soluções de Indústria e Melhores
Práticas: Diferencie-se através de
processos de negócio com melhores
práticas e capacidades sólidas de
Serviços Profissionais e Manufatura
de Componentes. Obtenha suporte
contínuo para uma ampla variedade
de regulamentações e línguas.

Transformação Digital de
acordo com a Escala de cada
Empresa: Tenha acesso ao
pacote de soluções na nuvem
mais potente, para integrar
desde o front-office até o backoffice, incluindo o SAP Leonardo
e o SAP Cloud Platform que
possibilitam inovações e
transformação digital na
velocidade da nuvem.

Para mais informações sobre o SAP S/4HANA Cloud, visite: www.sap.com/brazil/s4hc
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