ERP SAP
A UltraCon tem atuado no mercado de Consultoria SAP e de outras plataformas, desde
1998. Iniciou no segmento de Utilities (Energia e Água), pelo qual é muito reconhecida,
e hoje reúne uma larga experiência, não somente nestes, mas em diferentes segmentos de
mercado, tais como: Aeroespacial, Agronegócio, Alimentício, Bebidas, Cobrança,
Farmacêutico, Bancário, Gráfico, Químico, Seguros, Telecom, Transporte e Varejo. Com
mais de 12.000 currículos em nossa base, dispomos de um portal exclusivo e aberto
permanentemente para contato com os profissionais cadastrados, que compõem nossas
ofertas de serviço. A nossa equipe de relacionamento com esses profissionais atua com
muita agilidade e flexibilidade no atendimento e no modelo de entrega, identificando e
enviando os currículos mais adequados aos requisitos da oportunidade. Nosso prazo de
atendimento é extremamente curto, porém sem deixar de assegurar a qualidade do
processo, com relação as verificações mínimas necessárias de serem feitas antes do envio
dos currículos, tais como a disponibilidade do profissional, se o mesmo já não está
concorrendo à mesma oportunidade por outra Consultoria, entre outras..

Tipos de serviços que atendemos em SAP
Alocação de especialistas nas diferentes funcionalidades SAP
Atendemos, com muita agilidade e flexibilidade, demandas por especialistas SAP das
mais diferentes funcionalidades.

Desenvolvimento de programas complementares ABAP
Gestão de Projetos e PMO’s
Soluções de Arquitetura de Sistemas
Portfolio SAP
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SAP ECC
SAP HCM
SAP BI-BO
SAP FOR UTILITIES (IS-U/CCS)
SAP FOR INSURANCE (FS-CD)
SCM
CRM
HANA Enterprise Cloud
S/4HANA
Simple Finance
Simple Logistics
Hybris
Ariba
SuccessFactors
SAP Fiori

Outras tecnologias
•
•
•
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•

Microsoft
Oracle
Microstrategy
JAVA
.NET
PHP
JDEdwards
Mastersaf
WEB
Mobile

Entre outras

Outros Serviços
Visando uma oferta mais completa de serviços, a Ultracon também atua como
integradora de soluções de seus parceiros, tais como:
•
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•
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Conversão de qualquer tipo de documento em XML
Automatização da Nota Fiscal de Serviço
Infraestrutura de TI
Sustentação de sistemas
Fábrica de Software
Gestão de Mudanças
Desenvolvimentos ágeis
Soluções de SCM para cadeias produtivas até a ponto de venda (varejo)
Solução para performance, segurança e auditoria de software

Automatização da Nota Fiscal de Serviço
Você já tem uma solução para Nota Fiscal de Serviço?
A falta de padrão para a Nota Fiscal de Serviço é um grande desafio que as empresas
enfrentam para a automação da entrada em um ERP.
Atualmente não existe um padrão unificado para as mais de 500 Prefeituras no âmbito
nacional, dificultando a elaboração de uma estratégia para a automação da recepção,
reduzindo a necessidade de intervenção manual, fruto da multiplicidade de formatos
(PDF, JPG, XML, URL), tipos (NFS, NFSe, NFe, CTe, outros) e meios de recepção (email, scanner, entrega física).
Neste sentido, a UltraCon oferece uma solução completa, cujo objetivo é centralizar,
automatizar e gerir o processo de recepção, tratamento de documentos e automação da
entrada no SAP (MIGO/MIRO).
Benefícios Esperados
•
•

Redução do tempo despendido ao tratamento dos documentos.
Eliminação dos erros na conversão de documentos.

•
•
•

Qualificação das informações entregues ao ERP, aos Sistemas Fiscais e ao
SPED.
Redução de Custos Operacionais.
Automação do recebimento físico e contabilização no SAP ERP.

