O SAP Business One® trouxe 2000% de melhoria para Adimix
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A ADIMIX Indústria e Comércio de Aditivos para Panificação, é uma empresa nacional, situada na cidade de
Jundiaí (SP), especializada na produção e comercialização de pré-misturas, coberturas, recheios, fermentos,
melhoradores e demais linhas para os setores de Panificação e Confeitaria. Sua meta é o reconhecimento como
líderes de qualidade junto aos clientes, através da melhoria constante de seus produtos, oferecendo um serviço
eficiente e um ótimo atendimento.
Antes: Desafios e Oportunidades
• Com o crescimento da empresa, havia a necessidade de um software que acompanhasse esse crescimento.
• O sistema anterior era muito limitado, as áreas não era integradas e era muito lento.
• O balanço anual da empresa, era disponibilizado somente seis meses depois do encerramento do ano,
acarretando problemas gerenciais.

“O SAP Business One® e a Uppertools significa
confiabilidade e segurança nas informações.”
Emerson Morassutti – Controller

8 meses
Para implementação

Por que SAP Business® One e Uppertools
• Após pesquisa feita pelos gestores, o SAP Business One® foi o que se encaixou perfeitamente no conceito da
empresa.
• Pelo fato de o SAP Business One® ser um sistema completo, com todos os módulos necessários, integrados e
prontos para serem utilizados.
• Nos identificamos com a Uppertools por ser uma empresa semelhante a nossa, é proativa, determinada,
atualizada, possui atendimento diferenciado e dispõe dos melhores profissionais do ramo.

80% de ganho operacional
Com a implantação do SAP Business One

Depois: Resultados e Benefícios
• Após a implementação do SAP Business One®, a ADIMIX teve maior controle e melhor organização em toda
empresa.
• Com o SAP Business One® foi possível a eliminação de rotinas e banco de dados obsoletos.
• Com a utilização do SAP Business One®, a ADIMIX pôde revisar seus processos internos, facilitando a
implantação de melhorias.
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