“Integração e solução completa através
de um único parceiro foi fator
determinante para nossa escolha.”

Heber Affonso - Gerente de TI

A BEBIDAS POTY MODERNIZA SUA GESTÃO
COM SOLUÇÕES DA LAGO CONSULTORIA
DESENVOLVIDAS NA PLATAFORMA
SAP BUSINESS ONE.

Empresa: Bebidas Poty
Segmento: Indústria de Bebidas
Qtd. Funcionários: 800
Site: www.bebidaspoty.com.br
A história da Poty começou nos anos
50 e hoje já é uma das mais modernas
indústrias brasileiras de bebidas.
A marca é líder de mercado em várias
regiões do Estado.
A empresa tem sua matriz em
Potirendaba e conta com outros
Centros de Distribuição espalhados
por sua área de atuação.
Oferece um mix de mais de 80 produtos
entre refrigerantes, sucos, água e outras
bebidas.
Inovação é a nossa marca. Buscamos
contribuir com a qualidade de vida
das pessoas com produtos saborosos
e saudáveis. Para isso investimos em
pesquisas e tecnologia para aprimorar
nossos processos.

PRINCIPAIS DESAFIOS

SOLUÇÃO

Acabar com sistemas modulares e várias
integrações entre programas e ter um
sistema único e completo;
Ter uma plataforma tecnológica robusta
que forneça o alicerce para o crescimento
da empresa;
Profissionalizar a gestão.

Solução da Lago Consultoria
desenvolvida na plataforma
SAP Business One

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Contabilidade on-line e 100% auditável,
“nenhum lançamento se perde”;
Processos desenhados sobre as melhores
práticas de gestão;
Solução completa e sem necessidades de
controles paralelos ou integrações;
Tecnologia preparada para os princípios
da Indústria 4.0;
“BI” on-line, através de Dashboards e
Cockpits;
Facilidade de uso no dia a dia.

ESCOPO DO PROJETO
Backoffice Completo
Ativo Imobilizado
PCP / Produção + “Co-Packer”
Controle do Chão de Fábrica
Custeio Industrial
Manutenção Industrial
Controle de Frota
Controle de Qualidade
Qualificação de Fornecedores
WMS
Gestão de Cargas e Viagens
CRM de Vendas e Pós-vendas
Gestão de Projetos
Fiscal em Âmbito Nacional
“Business Intelligence”
“Apps Mobile” e Portais Web

“Hoje confiamos 100% nas
informações fornecidas pelo sistema.
Agora nossa empresa está preparada
para o futuro e para a tão sonhada
Transformação Digital!”

O QUE MOTIVOU A ESCOLHA

IMPLEMENTAÇÃO

Foi mais de um ano analisando sistemas,
incluindo os principais players do
mercado, além de várias empresas
implementadoras.

Apesar da complexidade do projeto, este
foi concluído dentro dos prazos e custos.
Os profissionais da Lago Consultoria
são de alto nível e possuem grande
experiência nos segmentos de
manufatura e distribuição; isso foi
determinante para o sucesso do projeto.
Os processos foram remodelados
e modernizados conforme as melhores
práticas sugeridas pela Lago Consultoria.

A escolha da Lago Consultoria foi
bem criteriosa e foi levado em conta
principalmente a expertise em nosso
segmento e a estrutura para nos atender.
Foi criado um comitê para a escolha, com
todos os líderes da empresa, e a escolha
foi unânime.
Todas as outras soluções que analisamos
eram compostas por vários módulos
ou integrações através de vários
fornecedores, cada um fornecendo um
pedaço, para compor o escopo que
necessitávamos.
Só a Lago Consultoria ofereceu o escopo
completo, 100% na plataforma SAP
e através de um único fornecedor.

FUTURO
Continuar utilizando a plataforma
tecnológica fornecida pela Lago
Consultoria e pela SAP, tais como Big
Data, IoT e focando sempre em uma
cadeia digital em tempo real.
A plataforma SAP HANA e Cloud
será nosso foco de investimento para
os próximos anos.

