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.

de 150
projetos
executados junto
com seus clientes
e parceiros

de 550.000
horas de
consultoria em
soluções de
HCM

de 50 clientes
atendidos em
todo o Brasil
de 50.000 horas e exterior
investidas na
formação da
equipe

Conhecendo a GSC
Desde 1955, quando foi fundada, sob a liderança de equipes dedicadas e experientes,
pautada em seus valores, que lhe confere credibilidade junto aos seus clientes e
fornecedores, a empresa reforça diariamente seus pilares: credibilidade, solidez e
inovação. Seus fundadores, Gilberto e Hieda Mayer, visionários e obstinados,
vislumbravam as carências, oportunidades e sobretudo, potencial de um mercado em
expansão. Hoje a SantaCruz Distribuidora, atende seus clientes, com uma força de
vendas de 1.000 pessoas e mais 6.500 colaboradores diretos e indiretos, que dão todo
suporte, trabalhando um portfólio adequado de produtos e serviços para as
farmácias.

12 centros de distribuição (CDs) no Brasil.
87.000m2 de armazenagem,
abrigando 10.000 itens.

Nossa história com o
2017

2015
Iniciamos a parceria atuando no projeto de
Problemas no SAP HCM, através desta primeira
oportunidade, foi possível identificar nossa
experiencia e na sequencia iniciamos o suporte
ao SAP HCM.
Continuamos atuando como o
parceiro
responsável
pelo
suporte de toda solução SAP
HCM
e
implementando
melhorias.

2016

Seguimos atuando como o parceiro responsável
pelo suporte de toda solução SAP HCM e iniciamos
o Suporte da solução SAP SuccessFactors. Fomos
responsáveis pelo projeto de Rollout do SAP HCM
para os empresas do grupo recém adquiridas
PANPHARMA e ONCOPROD.
Hoje atendemos toda base SAP
HCM
e
SuccessFactors.
Fazemos projeto de melhorias e
apoiamos tanto a área de
negocio como tecnologia

2018

Atuamos em parceria com a Santa Cruz desde 2015.

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.

Projeto Problemas HCM
Realizamos a reimplementação de toda solução SAP para os processos
que compõe a folha de pagamento e sanamos um problema que persistiu
por mais de ano nos processos que compõem a solução de Folha da
Pagamento.
Incorporação da Panpharma e Oncoprod

Cases

Fomos os responsáveis em executar a completa incorporação das empresas
recém adquiridas Panpharma e Oncoprod para dento da solução em modelo SAP
HCM da Santa Cruz, assim a grupo passou a ter em uma única solução milhares
de colaboradores sendo geridos de forma segura e unificada.

Sustentação da solução SAP (SAP HCM e SuccessFactors)

Desde o projeto de reimplementação passamos a ser os parceiro oficial
para sustentação da solução SAP HCM, onde desde 2017 passamos
também a ser os responsáveis pela sustentação de todas as necessidades
SAP SuccessFactors(Integra)
Implementação do SAP SuccessFactors Employee Central
Realizamos a implementação da solução SAP EC (Employee Central) para
unificação e otimização de todas as requisições realizadas para o RH.

Projeto Interface SOC x SAP
Realizamos a reimplementação de toda solução SAP para os processos
que compõe a folha de pagamento e sanamos um problema que persistiu
por mais de ano nos processos que compõem a solução de Folha da
Pagamento.
Projeto Banco de Horas

Cases

Fomos os responsáveis em executar a completa incorporação das
empresas recém adquiridas Panpharma e Oncoprod para dento da
solução em modelo SAP HCM da Santa Cruz, assim a grupo passou a ter
em uma única solução milhares de colaboradores sendo geridos de forma
segura e unificada.

