Indústria 4.0

Uma nova era
mais conectada e de
respostas em tempo real

Mais do que tecnologia, a Atos possui a expertise e soluções de
fim a fim para apoiar a sua empresa a alcançar os seus objetivos.
Com mais de 35 anos de parceria com a
SAP e o conhecimento da indústria em
nosso DNA, trabalhamos com soluções
aderentes à realidade da sua empresa.
Por meio de um forte trabalho de
consultoria, garantimos que a linha de
produção e as áreas administrativas
estejam integradas para aproveitar
um novo grau de informação que
pode proporcionar transformação
operacional, com automatização de
processos e análises de equipamentos
para novas oportunidades de redução
de custos.
Trusted partner for your Digital Journey

Nossos diferenciais
Mais de 35 anos de
parceria com a SAP
Mais de 12 mil
especialistas de SAP em
40 países
Mais de 6 mil projetos SAP
implementados
Conhecimento de
indústria em nosso DNA

As nossas soluções
SAP S/4HANA
A migração para o pacote ERP mais avançado da SAP realizada com rapidez,
segurança e a expertise de mais de 35 anos de parceria dos especialistas da
Atos. SAP S/4HANA é o produto de última geração de computação in-memory
que integra soluções de diferentes linhas de negócios por meio de uma
plataforma, permitindo a administração e o controle de processos gerenciais da
sua empresa em tempo real.

Application Transformation and Management
Como líder em transformação digital, nossos especialistas são capazes de
desenhar o caminho para um ambiente de aplicações que proporcione
melhorias contínuas de desempenho, com foco nos objetivos da sua empresa.
Atuamos com um vasto ecossistema de parceiros, comunidades científicas e
estudos de mercados para oferecer soluções de fim a fim para garantir de 30%
a 70% de TCO, possibilitando novas oportunidades de aplicação para iniciativas
de maior valor agregado.

Atos Smart Cloud
A migração gradativa para nuvem, com soluções de orquestração de todos os
ambientes público e privado, alocando os recursos e aplicações nos diversos
provedores como Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure e a
própria Atos Smart Cloud.
A nossa solução provê IaaS com foco em flexibilidade, confiabilidade e
segurança. Permite a gestão, bilhetagem centralizada e integrada por meio de
um único ponto em sua rede.

Bullion
Servidor de alta performance da Atos, apontado no
comparativo internacional da Standard Performance
Evaluation Corporation como a linha mais potente do mundo.
O Bullion é um dos únicos servidores disponíveis no mercado
certificado para operar SAP HANA, com capacidade de até 16
TB de memória.

SAP ARIBA
A Stratesys pode apoiar sua
empresa para implantação
do SAP Ariba, com a maior
equipe de experts nesta
tecnologia. Além disso, por
meio do seu e-Procurement
Excellence Center, são
oferecidos serviços e soluções
especializados para a área
de compras, como CSC,
capacitação de pessoas, e
inovações em cloud, tais como
a nossa solução U-qualify para
automatizar a homologação
de fornecedores.
SAP Ariba é uma solução
em nuvem para sourcing
estratégico e gestão de
fornecedores, integrado ao
seu ERP e a milhares de
fornecedores. Na prática,
significa ter o controle
completo e centralizado de
todo o ciclo de compras e
gestão de supply chain, desde
análise até o recebimento
e pagamento, trazendo
melhorias expressivas nos
processos.

SAP VIM BY OPENTEXT

A Atos trabalha com 4 frentes de atuação:
Experiência do Cliente
A sua empresa oferecendo o que o seu
cliente espera. Com soluções de Social
Listening, IoT e dispositivos eletrônicos
conhecidos como Wearables, você conhecerá
os hábitos e as necessidades dos seus
clientes e poderá proporcionar experiências
positivas e opções de comunicação que os
tornem parceiros do seu negócio.

Excelência Operacional
Por meio de soluções de manutenção
Preditiva e Prescritiva, que fazem parte
das técnicas do conceito de Indústria
4.0, a Atos oferece soluções que indicam
em tempo real onde há possibilidade
de economia de recursos e quais são as
áreas que necessitam de automação para
garantir mais agilidade nas entregas.

Reinvenção dos Negócios
A sua empresa adaptada à uma nova
realidade mais conectada. Com base em um
sólido trabalho de consultoria e, por meio da
Comunidade Científica da Atos, oferecemos
soluções que antecipam os
desafios do mercado e
proporcionam novas fontes
de receitas e novos canais
de comunicação com
o seu clientes.

Segurança
Os dados da sua empresa protegidos
com a líder mundial em Cibersegurança,
responsável pela proteção de dados do
maior evento esportivo do planeta: os
Jogos Olímpicos.

A Stratesys é o especialista
nº 1 desta solução no Brasil,
oferecendo além da sua
implantação o Stratesys
Value Pack Brasil, conjunto
de cenários, regras e
funcionalidades adicionais
aos nativos do produto, que
potencializam o benefício do
VIM, incorporando melhores
práticas imediatamente em
sua empresa.
O SAP VIM – vendor invoice
management é a melhor
solução para rastreamento e
automação dos processos de
recebimento fiscal e contas
a pagar no SAP. Contempla
tanto notas de mercadorias e
fretes (CTEs) via XML, como
notas de serviços digitalizadas
ou via PDF. Solução
totalmente localizada para o
Brasil, permitindo ainda regras
customizadas da sua empresa.
Mais informações:
http://www.stratesys-ts.com/pt/

Cases de sucesso
SAP S/4HANA

Futebol Brasileiro
O mais recente case de transformação digital da Atos para o futebol
está em desenvolvimento no Flamengo para a implantação do SAP
S/4HANA. A plataforma garante a digitalização de processos de forma
integrada e já é utilizada por alguns dos maiores clubes no mundo.
No clube carioca, as áreas
beneficiadas com o projeto serão:
- Finanças;
- Suprimentos.

Os benefícios da Implantação
- Melhora dos fluxos de gestão do negócio;
- Melhoria de governança e transparência
administrativa;
- Ganho de produtividade;
- Economia de tempo e de recursos gastos
com processos burocráticos.

Atos - Siemens: Parceria Estratégica Global

A Atos vem apoiando a utilização do MindSphere,
o sistema operacional de IoT aberto e baseado em
nuvem, e oferece um amplo portfólio de serviços
e soluções. A Atos desenvolveu casos de uso
específicos da indústria que fornecem serviços de
valor agregado para o suporte do MindSphere aos
clientes em seu processo de transformação digital,
incluindo aumento da eficiência e redução de custos
através da integração de dados de IoT com sistemas
de back-end.
A Atos foi um dos primeiros parceiros da Siemens
a ter autorização de acesso ao ecossistema do
MindSphere para desenvolver uma abordagem que
permite explorar a IoT em fábricas, que equilibra
inovação e conformidade na mesma medida,
proporcionando benefícios quantificáveis de forma
rápida e confiável.
Em particular, a Atos oferece aos clientes do
MindSphere uma abordagem estruturada; que
começa com uma entrega rápida de serviços com
resultados reais e conclui com a rápida produção
dos aplicativos do MindSphere. Essa abordagem
acelera a criação de protótipos, a validação e a
implantação de aplicativos por meio de casos de uso
automatizados e predefinidos.

INDÚSTRIA 4.0

Transformação Digital
para Manutenção Preditiva
Um exemplo de trabalho desenvolvido pela Atos é o
projeto de consultoria junto à Braskem, com o objetivo
de construir um “Plano Plurianual da Transformação
Digital para Manutenção Preditiva”.
A partir deste levantamento de dados, adoção de
benchmarks e experimentos de impacto, foi projetada
a redução de custos de manutenção e perdas de
produção que poderão ser alcançados pela Braskem.
Neste contexto, a tecnologia ajudará no alcance de
resultados por meio da análise contínua de dados
comportamentais dos equipamentos e da utilização
ferramentas de Advanced Analytics, Inteligência Artificial
e Machine Learning, suportados por plataformas de
software de IoT, recomendadas pela Atos.
A partir dos resultados do projeto executado pela Atos,
a Braskem obteve insumos para demonstrar os ganhos
que serão obtidos com a Transformação Digital para
Manutenção Preditiva, cujo plano de implementação
já está em curso como previsão de resultados iniciais
ainda em 2018.

Parceiro de confiança
para a sua Jornada Digital
Com um portfólio de
serviços completo,
podemos auxiliá-lo a
proporcionar a melhor
experiência ao seu cliente
Acreditamos que a união de pessoas,
negócios e tecnologia é o caminho a seguir
para criar a empresa do futuro.
Países ao redor do mundo
Bilhões de receita anual

Conte com
nossas marcas
especializadas.
Oferecemos as
melhores soluções
e serviços, através
do nosso amplo
portfólio:

Somos líderes em serviços digitais
servindo a uma base global de clientes.
A Atos é a principal marca do grupo,
provendo valores fundamentais e a
identidade que são base para nossas
demais marcas.

Codex
Soluções que combinam tecnologias
avançadas para conectividade, análise
de dados e cibersegurança.

Business technologists
Consultores altamente qualificados para
desenvolver abordagens estratégicas
para tecnologia, da inovação a
execução.

Atuação na
América do Sul
Mais de 20 anos de presença na região
Atendendo os mercados de:
• Serviços Financeiros • Telco, Mídia & Utilities
• Manufatura & Varejo

Centro de Operações em Londrina-PR:
Atende 13 países • Opera em 3 línguas (Português, Espanhol
e Inglês) • Parcerias com instituições de ensino da região

3.000 funcionários em 6 países:

Subsidiária da Atos, a Worldgrid atua
na integração de projetos e soluções
de Smart Energy, em tempo real, para
empresas de Energia & Utilities, através
da cadeia de valores de água, energia,
óleo e gás.

Marca para produtos de tecnologia
e softwares de alto valor agregado
atendendo clientes em projetos de
transformação digital, especificamente,
nas áreas de Big Data e Cibersegurança.
Bull é a líder européia em HPC.

Argentina • Brasil • Chile • Colômbia • Peru • Uruguai

Nossa atuação no mercado
de Manufatura e Telco, Mídia & Utilities
4º maior
fornecedor de
serviços de TI
no Mundo.

Mais de
12 mil
especialistas
de SAP.

Um DNA forte em manufatura:
- Herança Philips, Xerox e Siemens;
- Parceria contínua e única com a
Siemens.

Nossos parceiros no SAP Fórum 2018

Unify é a marca Atos para
comunicações unificadas e capacidades,
em tempo real, de aprimoramento da
colaboração social, transformação digital
e desempenho do negócio de seus
clientes.

Líder européia para a indústria de
serviços de pagamentos transacionais.
A Worldline é organizada em: Serviços
Comerciais, Mobilidade & Serviços
e-Transacionais, Processos Finaceiros
& Licença de Software e inclui
equensWorldline.

