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Customer Profile
Title: Do not repeat the title from the 
executive slide. 
If you would like a short title on just one line, 
increase the font to 30.

Learn more: This button is optional – to be 
used to link to a video or another asset with 
additional information on the customer’s 
story. It should appear only on the last page 
of the BTS PDF and PPT. If none is 
provided, the placeholder should be deleted 
in the editorial phase.

Embedded video: This is optional and 
should be used to link to a related SAP 
video or customer storytelling asset. The 
PCR must provide the link to design. If none 
is provided, the placeholder should be 
deleted in the editorial phase.

Right-hand column: This is flexible. It can 
contain additional brand logos, partner 
logos, data points, and/or a video link. 
Include what is appropriate and what will fit. 
If you don’t have quantifiable data points, 
this column will not be full. It should have a 
minimum of three entries (including logos, a 
video, and so on). Without quantitative data 
points, qualitative data points will have to fill 
the three-slot quota.

Quote: Do not repeat the quote from the 
story summary.

Left-hand column: The headings are 
somewhat flexible. For example, 
“Organization” can be used instead of 
“Company” if more appropriate. Likewise, 
“Budget” can be used instead of “Revenue” 
if more appropriate.

Velocidade e controle para 
resultados positivos.

BRASMO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

www.brasmo.com.br

Setor
Indústria

Produtos / Serviços
Fabricação e comercialização 
de acessórios para segurança 
pessoal e profissional. 

Empregados
60

Receita
R$ 2Mi/mês

SAP® Solutions
SAP Business One

Antes: Desafios e Oportunidades
• Criação de processos internos.
• Números inconsistentes.
• Falta de visão analítica.

Porque a SAP e a EASYONE
• A SAP Business One foi apresentado pelo parceiro como a solução ERP que se adequaria mais as 

necessidade da empresa e que atenderia todas as expectativas. A chancela de uma marca líder mundial, 
como a SAP, também fez toda a diferença. 

• A Easyone conta com uma equipe que nos fornecem uma consultoria personalizada, atendendo tanto as 
demandas para as necessidades da manufatura de EPI’s como para a revenda produtos de higienização 
importados. Nos trouxe solução dentro de um planejamento consistente. De fato o SAP Business One foi a 
ferramenta adequada para a gestão. 

Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Controle dos processos.
• Unificação de dados.
• Relatórios sólidos e em tempo real, dando agilidade na tomada de decisão.
• Agilidade em todo o processo interno.

“O SAP Business One e a EasyOne nos proporcionaram um poder de 
gestão e mensuração que nos tornou mais competitivos e ágeis, o que 
reflete diretamente na qualidade do atendimento dos nossos clientes.”
Márcio Thomaz, CEO, Grupo Brasmo.

22%
taxa de crescimento 
esperado para 2020


