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visibilidade frente aos clientes e fornecedores
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A Artole Parafusos, fundada em 1960, é uma empresa pioneira, no interior do Estado de São Paulo, na
especialização de elementos de fixação que, em toda a sua trajetória, sempre esteve empenhada em
se manter tecnologicamente competitiva, oferecendo aos seus clientes serviços e soluções de trabalho
inovador, buscando fortalecer sua posição em seu segmento.

Antes: Desafios e Oportunidades

Para implementação

Por que SAP Business® One e Uppertools
• Pelo fato de o SAP Business One® ser uma solução reconhecida mundialmente por sua qualidade.
• O SAP Business One® possui estabilidade em todas as operações, garantindo uma melhor solução
de gestão empresarial por um custo acessível.
• A Uppertools tem amplo conhecimento sobre a ferramenta e sobre o processo de negócio.

40% Aumento de
visibilidade
No mercado com a implantação do SAP Business One

Depois: Resultados e Benefícios

• Com o SAP Business One®, a Artole Parafusos teve maior controle dos níveis de estoque.
• O acesso às informações é feito de forma rápida e segura utilizando o SAP Business One®.
• Com a utilização do SAP Business One®, a Artole Parafusos tem confiabilidade e rapidez em
relação às informações gerenciais.
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• Substituir o antigo ERP que não atendia mais às necessidades da empresa.
• Tornar as tomadas de decisões mais rápidas e confiáveis.
• Ter uma única solução que atendesse todas as áreas da empresa.

Artole Parafusos
Campinas (SP), Brasil
www.artole.com.br

“O SAP Business One® e a Uppertools significa
solução para o ajuste das necessidades, com
custo acessível.”
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