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

MILIUM ADOTA SAP RETAIL COM A FH
Quando a Milium precisou de uma solução corporativa de aplicações para
acompanhar o crescimento da companhia, optou pela FH para realizar a
implementação.

+ 55 41 3593-3200  |  comercial@fh.com.br
A tecnologia que nos une, muda o mundo.

#CaseDeSucesso



A Milium é conhecida por seus clientes pela variedade, qualidade e preço baixo. Com 
um mix de produtos de mais de 35 mil itens, o objetivo da Milium é que seus clientes 
encontrem em apenas um lugar, produtos para cuidar da casa e da família, produtos 

para trabalhos manuais e profissionais, além de opções para presentes.

MILIUM ADOTA SAP RETAIL COM A FH

Com 48 lojas em Santa Catarina e com o 
objetivo de dobrar este número até 2020, a 
Milium escolheu a SAP como principal 
provedora de solução corporativa de 
aplicações, focando no planejamento 
estratégico de crescimento da companhia nos 
próximos anos para expandir sua atuação para 
os mercados gaúcho, paranaense e paulista.
Para conduzir os projetos de implementação 
de SAP ECC, SAP Process Orchestration, 

De forma consistente, todas as fases do 
projeto na Milium foram entregues conforme 
planejado, tanto no prazo quanto no 
orçamento. Deste modo, a companhia 
melhorou os processos de negócios na área 
de varejo que compreendem desde compras, 
gestão de estoques e vendas de 
mercadorias.
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Colocar o projeto no ar no menor tempo 
possível (freezing) sem causar nenhum  
impacto nas vendas.

SAP Solution Manager, SAP GRC NF-e e SAP 
BW, a Milium optou pela FH como integrador 
de sistemas devido a solidez e a experiência 
em projetos desta natureza, com capacidade 
local de entrega. Iniciado em 2013, o Projeto 
Revolução é um programa de transformação 
de negócios centrado em uma nova 
arquitetura tecnológica de sistemas.

# Implementação de uma solução robusta, 
que ajuda na integração de todas as áreas 
da empresa;

# Visibilidade em tempo real da 
movimentação de todos os pontos de 
venda;

# Integração entre centro de distribuição e 
lojas;

# Maior controle da operação e 
acompanhamento dos resultados das 
vendas;

# Base de informações analíticas para apoio 
da gestão.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


