Conhecendo a Strong Soluções em RH
Somos uma empresa especializada em unir Processos,
Tecnologia e Pessoas com foco na melhoria da Gestão de
Capital Humano, utilizando soluções de software SAP HCM
– On-premise e Success Factors.
Entregamos as melhores soluções tecnológicas, utilizando
os mais competentes profissionais do mercado,
permitindo às áreas de Gestão de RH produzirem um
impacto relevante nos resultados de nossos clientes.
Nosso maior objetivo é criar parcerias estratégicas com
nossos clientes, parceiros e colaboradores, buscando o
equilíbrio perfeito nas relações de longo prazo.
Buscamos apoiar nossos clientes na inovação de seu
negócio, através do uso intensivo de soluções em nuvem.
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Conhecendo a LafargeHolcim
A LafargeHolcim é a empresa líder mundial em materiais e soluções para construção
que atende pedreiros, construtores, arquitetos e engenheiros de todo o mundo. Com
posições de liderança em todas as regiões, a LafargeHolcim emprega cerca de 90 mil
funcionários em mais de 80 países e tem uma presença equilibrada entre mercados
em desenvolvimento e maduros.
O nosso propósito é oferecer os melhores produtos e soluções para nossos clientes,
para que o mundo construa melhor. Com cerca de 2 mil empregados, a LafargeHolcim
Brasil tem uma presença equilibrada em todo o país e está presente em três das cinco
regiões: Sudeste (SP, RJ, MG e ES), Nordeste (BA, PE, PB e RN) e Centro-Oeste (GO).
Conduz seus negócios de forma consistente e íntegra, por meio do Sistema de Gestão,
os temas de Saúde e Segurança do Trabalho, Qualidade, Meio Ambiente e
Responsabilidade Social.

Nossa história com a LAFARGEHOLCIM
2015

2012
A HOLCIM e STRONG IT iniciou a parceria através de um contrato de
Alocação T&M na plataforma SAP HCM, onde atendemos todos os
processos de On Premise, com atendimento presencial da folha Brasil
e México, para suprir as necessidades das áreas de RH, com entrega
de quase 2.000 horas ao ano de consultoria especializada.

Continuamos atuando como o parceiro responsável pela Alocação T&M
de toda solução SAP HCM, e em 2015 nasceu uma fusão Lafarge e
Holcim, com mais de 180 anos de experiência combinada, e com essa
fusão fizemos um trabalho de equalização dos dados para o eSocial novo
leiaute.

E em 2014 fechamos a implantação do SAP ESOCIAL, uma
entrega do Governo Federal e mais uma solução da Plataforma
SAP, onde atendemos a 1ª Onda e por motivo de estabilidade do
leiaute pelo governo foi prorrogado o projeto. Seguimos com
atendimento de Alocação T&M com foco na Folha Brasil.

2014

Em 2018 com a entrega do eSocial sendo implementada em
cinco fases, tendo a primeira a partir de Janeiro de 2018 e a
ultima entrega em Julho de 2019, estabelecemos uma
grande parceria para entrega de todas as fases da
LAFARGEHOLCIM. Com a entrega da primeira Folha de
pagamento no novo leiaute do eSocial, fechamos a parceria
da Sustentação do SAP eSocial.

2018

Atuamos em parceria com a LafargeHolcim desde 2012.

Cases

Fomos o parceiro escolhido para atuar na Alocação T&M e
na Sustentação SAP HCM eSocial, por possuir uma equipe
de atendimento com profissionais altamente qualificados e
com grandes conhecimentos no negócio do nosso cliente.
Estamos sempre a frente com os nossos clientes por pensar
nas melhores soluções e práticas do mercado, mantendo
um ganho na otimização dos processos e obtendo uma área
mais satisfeita.
Temos um cliente comprometido e satisfeito com sua
solução de RH e tranquilo que suas obrigações serão
cumpridas.

Alocação T&M dentro solução SAP (SAP HCM)
Temos um contrato de Alocação T&M para atender toda folha Brasil desde
2012.

Implementação do eSocial

Cases

Realizamos a implementação desde a primeira Fase do Projeto eSocial um
requisito Legal onde a empresa informará dentro de um único Sistema todas
as informações dos seus colaboradores para o governo.

Sustentação da solução SAP (SAP HCM)
Após a entrega do projeto eSocial Folha de pagamento, fechamos um
contrato de Sustentação com a LafargeHolcim para atender demandas do
eSocial.

