INFORMAÇÃO DE PRODUTO
O mercado fashion do Brasil é um dos
maiores do mundo.
O país possui uma cadeia têxtil completa, que contempla desde a produção das
ﬁbras, como o plantio de algodão, até os
desﬁles de moda, passando por ﬁações,
tecelagens, confecções e um forte
varejo. Além disso, o Brasil é referência
em design de moda e muitos estilistas
renomados internacionalmente são
brasileiros.

O ITS FASHION SOLUTION proporciona
maior agilidade nas tomadas de decisão
empresariais por meio de dados analíticos online e fornecidos em tempo real.
Além disso, a solução simpliﬁca diversos
processos do 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.

A indústria fashion brasileira tem mais de 200 anos.
São mais de 100 escolas e faculdades de moda espalhadas pelo país. O setor representa cerca de 16,7% dos empregos e possui 25 mil empresas formais. A produção
têxtil chegou a marca de 1,2 milhões de toneladas no
ano de 2018.
Apesar de forte, a indústria fashion é bastante
concorrida. Para se manterem atualizadas e competitivas no mercado, as empresas do setor vivem em constante
atualização. E a tecnologia vem sendo uma
das principais aliadas desse tipo de negócio.
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O pacote ITS FASHION 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
ANÁLISE PROATIVA
DE DADOS
Recomendação de
correções e soluções

INFORMAÇÕES EM
TEMPO REAL
Única fonte de veracidade

CONECTIVIDADE
Para ir além dos limites
da empresa

PROCESSOS ÁGEIS
+ CONHECIMENTO
COMPARTILHADO =
Decisões rápidas e
melhores resultados

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
Experiência dos
usuários simplificada

TECNOLOGIAS
AVANÇADAS
Mobile, IoT, nuvem etc.

GANHE MAIS
COMPETITIVIDADE COM O

ITS FASHION SOLUTION

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

