Caso de Sucesso
SAP Business One é a solução de gestão empresarial
adotada pela ICC Brazil para atender toda a operação das
5 filiais em diferentes países
VISÃO GERAL
Cliente: ICC Brazil
Site: www.iccbrazil.com.br
Setor: Indústria de ração animal

Desafio:
A ICC Brazil sentiu a necessidade de obter um sistema globalizado para acompanhar seu crescimento e atender
todos os processos das 5 filiais distribuídas em países diferentes. Além disso, também era necessário a integração
com softwares de comércio exterior específicos do segmento para garantir eficiência e total atendimento dos
processos da empresa.

Benefícios:
• 100% de aderência aos processos de comércio exterior
• 5 filiais em países diferentes utilizam o SAP Business One centralizando os processos
• Sistema acompanha o crescimento da empresa escalável
• Customização do SAP Business One adequando ao negócio
• Sistema abrangente atendendo a diversas áreas da empresa
• Agilidade ao acesso as informações atualizadas
• Integração de processos
• Tomada de decisões mais assertivas
• Melhoria significativa dos custos operacionais
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A Solução:
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Live, conclui Jose Salles Netto, Diretor da ICC Brazil.

relacionamento com os clientes até finanças e
operações. Desenvolvido especificamente para

“Seria impossível desenvolvermos a mesma

pequenas e médias empresas, ele ajuda a simplificar
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Jose Salles - (Diretor,ICC Industrial)

ENTRE EM CONTATO
CONOSCO E SAIBA MAIS:
E-mail: contato@megawork.com
Visite nosso site: www.megawork.com
Siga a Megawork:

VITÓRIA +55 27 3315-2370
SÃO PAULO +55 11 3141-3100
RIO DE JANEIRO +55 21 2524-0909
ITAJAÍ +55 47 3045-3100
BELO HORIZONTE +55 31 3582-6006
FORT LAUDERDALE +1 954 654-6634

