A qualificação da equipe e
política de retenção e treinamento,
somados à credibilidade e à
postura executiva da FH foram
determinantes para a
decisão.
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OUROFINO AGRONEGÓCIO IMPLEMENTA SAP
ECG, GUEPARDO E SUPORTE SAP COM A FH!
A maior empresa de logística da América Latina estabeleceu parceria com a FH
para upgrade e suporte da versão do sistema SAP e implementação GUEPARDO.
A tecnologia que nos une, muda o mundo.
+ 55 41 3593-3200 | comercial@fh.com.br

#CaseDeSucesso

OUROFINO IMPLEMENTA SAP ECG, GUEPARDO E SUPORTE COM A FH
A Ourofino Agronegócio é uma das maiores empresas do mercado nacional de
produtos veterinários e é considerada uma das mais modernas fábricas no ramo na
América Latina.
Com a entrada recente no mercado de
defensivos agrícolas e a inauguração de
uma nova fábrica, a Ourofino, sentiu a
necessidade de buscar soluções e suporte
que atendessem às suas demandas
estratégicas. A estratégia da SAP em se
tornar um dos maiores fornecedores de
banco de dados do mundo, e a velocidade
de compatibilização das versões do ECC,
banco ASE e HANA foram decisivos na
escolha do banco
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DESAFIOS
Implementação em pouco mais e 10
meses, preparação do sistema para a
validação internacional (FDA) e substituição
do ERP anterior, o que exigiu uma gestão
de projeto extremamente profissional,
eficiente e atenta a possíveis desvios.

Sybase ASE. Em seguida, a escolha
por uma solução fiscal robusta e
integrada à plataforma Netweaver
levou a Ourofino à implementação
da solução da FH, GUEPARDO.
A companhia também tinha necessidade
de uma equipe especialista em SAP
que mantivesse a operação com alta
performance desde o primeiro mês, então
fecharam o serviço de suporte da FH com
o AMS suite.

CASE DE SUCESSO
Como parceira SAP, a FH implementou
o SAP ECC na Ourofino Agronegócio,
tornando possível a gestão completa
da empresa. Este foi o primeiro case de
implementação SAP ERP em Sybase ASE
que já está em produção no Brasil. Logo
em seguida, a solução fiscal GUEPARDO
foi implementada e, finalmente, a adoção
do AMS suite, Suporte de Aplicações SAP,
completou o investimento realizado pela
companhia junto à FH.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS
#uProcesso de comissão realizado 100% no
ERP com solução Vistex;
#uO controle e gestão do ponto dos
colaborados passou aos gerentes e diretores;
#uGestão de cargos e salários realizada no
SAP e não mais em planilhas;
#uImplementação do DMS para registro e
controle de todas as documentações da área
de Garantia e Controle de Qualidade;
#uImplementação do DMR para gestão;
#uSolução de mobilidade desenvolvida na
plataforma SUP para aprovação de requisições
de compra via Iphone;
#uIntegração e rastreabilidade dos processos
comerciais com as demais áreas, desde o
planejamento de produção até a contabilidade;
#uGeração de todas as obrigações fiscais em
uma ferramenta única e totalmente integrada
ao SAP.

