A FH como parceira, hoje, de
negócios, é um fornecedor
chave para próximos
projetos e novas
implementações na Pisa.
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A única produtora de papel jornal do Brasil selecionou a solução fiscal GUEPARDO
para a gestão fiscal da sede brasileira. A parceria, que teve início quando a FH foi
responsável pela implementação do SAP ECC, e prosseguiu com a contratação do
pacote AMS suite e suporte técnico.

Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

#CaseDeSucesso

PISA FECHA PARCERIA COM A FH
Com sede na Noruega, o grupo Pisa é líder global na fabricação de papel para
publicações e segundo maior produtor de papel imprensa do mundo. Atualmente,
possui unidades de negócios localizadas em 11 países, entre eles o Brasil.
Para receber a solução fiscal GUEPARDO, a
Pisa precisou primeiro concluir a implantação
do ERP da SAP. Foi, então, que a primeira
fase da parceria entre Pisa e FH teve início.
Como parceira SAP, a FH implementou o
SAP ECC na Pisa, tornando possível a
gestão completa da empresa através do
ERP da SAP. Logo em seguida, o
GUEPARDO foi inserido, selando o
investimento feito pela indústria.

VISÃO GERAL
Indústria

Papel e celulose

Faturamento

Não informado

Funcionários

300 colaboradores

Localização

Jaguariaíva/PR

Site

pisa.com.br

DESAFIOS
# A Pisa tinha como desafio principal
encontrar uma solução para suportar e
dar maior eficiência e controle aos
processos empresariais.

“A nossa parceria com a FH começou
quando estávamos chegando ao fim da vida
útil de alguns sistemas da área comercial e
de logística que foram desenvolvidos
internamente.
A
FH
auxiliou
na
implementação, e hoje, ela nos auxilia
também fazendo todo o Help Desk do SAP”,
conta Luis Gomes, CFO Pisa.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
# Redução do custo de gerenciamento de
aplicações SAP;
# Maior satisfação no atendimento das áreas
de negócio;
# Melhor controle sobre os gastos com
sustentação de aplicações SAP;
# Elevação dos níveis de serviço e eficiência
operacional;

CASE DE SUCESSO
A escolha pelo GUEPARDO teve início na
implementação do SAP ECC, que veio para
fechar o ciclo de utilização do ERP da SAP.
Antes, a Pisa utilizava o sistema apenas para
manutenção de compras e finanças, com a
implementação do ECC feita pela FH, a
empresa de papel jornal fechou o ciclo com
vendas, logística, madeira e uma solução
fiscal integrada, o GUEPARDO.

# Mais flexibilidade e agilidade para atender as
necessidades do negócio.

