A Hexagon está melhor preparada com o SAP Business One®
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Em 1988, nascia a Hexagon, fruto do espírito empreendedor de três irmãos que acalentavam o sonho
de ter um negócio próprio, onde pudessem trabalhar fundamentados principalmente pelos valores:
honestidade e qualidade. Por seu forte compromisso junto ao seu cliente final, a Hexagon
transformou-se ao longo de sua história, em uma das principais fabricantes de implantes para uso em
cirurgias de trauma ortopédico. A Hexagon mantém seu foco também no atendimento, obtendo
excelência em todas as frentes.

“O SAP Business One® e a Uppertools significa ter
informações concretas em tempo real.”
Carla Machado – Enfermeira e Coordenadora de Projetos
Especiais

3 meses

Antes: Desafios e Oportunidades
• Estabelecer melhorias no ambiente de controle.
• Melhorar os processos da empresa e ter informações consistentes.
• Controlar a operação e rastrear os processos em todos os níveis.

Para implementação

Por que SAP Business® One e Uppertools
• Pela peso que a marca SAP Business One® tem no mercado mundial.
• Por suas soluções serem integradas, o SAP Business One® atende as necessidades da Hexagon.
• A equipe da Uppertools teve total aderência e total comprometimento.

100% padronização
Dos processos e segurança nas informações

Depois: Resultados e Benefícios
• Com o SAP Business One®, a Hexagon tem total controle de todo os processos.
• Utilizando o SAP Business One®, é possível a rastreabilidade e a asertividade nos prazos de
entrega dos produtos.
• A otimização dos recursos e a diminuição de retrabalho, só foram possíveis com o SAP Business
One®.
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