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O SAP Business One® oferece uma ferramenta estável para suprir as
necessidades da Motus
A Motus é uma empresa do setor de serviços logísticos, atuando em todo território nacional há mais de 6 anos,
atendendo grandes marcas de forma personalizada e otimizando os processos internos relacionados à logística
do cliente. Seu foco consiste na integração de mercados, operacionalização e controle dos processos de
recebimento, armazenagem, processamento, distribuição e expedição nos centros de distribuição dos clientes.
A empresa oferece serviços especializados direcionados para a logística têxtil, cujo fator diferencial baseia-se
no know-how dos colaboradores, profissionais envolvidos e recursos tecnológicos aplicados nas operações.

Antes: Desafios e Oportunidades
• A empresa necessitava que todas suas informações se concentrassem em um único sistema.
• Precisavam de um sistema que fosse confiável e seguro.
• Um dos grandes desafios, foi encontrar um parceiro SAP que tivesse o know-how para atender as reais
necessidades da empresa.
Por que SAP Business® One e Uppertools
• O SAP Business One® é uma referência de sistema.
• Por o SAP Business One® ser estável, íntegro, gerando valor para a imagem da empresa.
• Os profissionais da Uppertools são muito objetivos e transparentes, o atendimento oferecido sempre foi muito
agradável e profissional.
Depois: Resultados e Benefícios
• Com o SAP Business
houve ganho com a contabilização na origem e entrega das obrigações
acessórias.
• As demandas gerenciais podem ser atendidadas em tempo menor com o SAP Business One®.
• O SAP Business One®, permite que a avaliação do resultado da empresa, seja feita com mais assertividade.
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“O SAP Business One® e a Uppertools significa
ter estabilidade e qualidade.”
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