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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de 50.000 horas e exterior
investidas na
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Conhecendo a Duratex
Empresa com mais de 68 anos de história. Pioneira em seus negócios e líder no
mercado que atua. Focada em desenvolver produtos e serviços que promovam
momentos de felicidade, conforto e bem-estar.
Faz parte do dia a dia das cidades e da vida das pessoas por meio das
marcas Deca, Hydra, Ceusa, Durafloor e Duratex. Sempre comprometida com a
qualidade, design, sustentabilidade e tecnologia de ponta, ofertando a cada um de
seus clientes e consumidores um portfólio de alternativas para a construção e
decoração de suas casas, escritórios e demais ambientes.

Nossa história com a Duratex
2019

2016

2014
Iniciamos a parceria atuando no
Suporte de toda Solução SAP HCM OnPremise, com entrega de mais de 1.000
horas de consultoria especializada.

Continuamos atuando como o parceiro responsável pelo
suporte de toda solução SAP HCM, implementando
melhorias, atuando no Suporte da Solução SAP
SuccessFactors e em importantes projetos como SAP
SuccessFactors LMS e SAP HCM Corona, com entrega de mais
de 10.000 horas de consultoria especializada.

2015

Dando continuidade renovamos
contrato de Suporte da Solução SAP
englobando: eSocial, Workflow e Fiori.
Iniciativas na área de processos
realidade para no futuro atingirmos
Estratégico.

Seguimos atuando como o parceiro
responsável pelo suporte de toda solução
SAP HCM e Suporte da Solução SAP
SuccessFactors, implementados diferente
melhorias e o projeto SAP HCM Corona,
com entrega de aproximadamente de 3.000
horas de consultoria especializada.

Voltamos após a decisão corporativa pelo
Suporte da Solução SAP HCM e Suporte da
Solução SAP SuccessFactors da Accenture
em 2017.
A reimplementação do TIME é grandioso em
seu contexto, pois iremos mudar o jeito de
trabalhar onde o front-end é a nova solução
Fiori.

2018

nosso
HCM,
uma
o RH

Atuamos em parceria com a Duratex desde 2014.

Cases

Fomos o parceiro escolhidos para sanar um problemas que
persistia a mais de ano, e para isso realizamos a
reimplementação de toda solução SAP para os processos
que compõe a folha de pagamento.
Entregamos para nossos clientes e parceiro, além de uma
solução sólida, melhores processos que trouxe otimização
da sua operação e desde então, passamos a ser
responsáveis por o suporte toda sua solução SAP.
Hoje temos um clientes satisfeito com sua solução de RH e
segura que todas suas obrigações de pagamentos com seus
colaboradores serão cumpridas.

Suporte de toda Solução SAP HCM On-Premise
Após implantação da solução SAP para Gestão de Capital Humano, Portal
ESS/MSS e EH&S em Janeiro de 2014, fomos os escolhidos para dar suporte
aos processos: OM, PA, BN, CM, TM, PY, ESS/MSS, EH&S e GT com mais de
1.000 horas entregues de consultoria especializada.

Projeto SAP HCM Corona

Cases

Implementação do RH das Duchas Corona no SAP HCM da DURATEX e
Migração dos dados da filial Hydra Tubarão para a nova empresa na
plataforma SAP HCM. Fizeram parte do projeto os seguintes processos: OM,
PA, BN, TM, PY, CM e GT.

Projeto Reimplantação do TIME
Reimplantação de toda solução SAP para os processos que compõe a gestão
de Tempo, realizando uma analise das atividades e processos que
compunham a gestão de tempo dentro da Duratex para todas unidades,
estimando cerca de 10.500 mil colaboradores envolvidos.

Projeto Portal FIORI
Realizamos a introdução da ferramenta FIORI dentro do cliente, utilizando a
frente de gestão de tempo para inserir a empresa na era da mobilidade.

