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Seidor
Overview

Seidor no Mundo 

Multinacional de
serviços e consul-�

toria em TI


Operações na Europa, 
América Latina, 
Estados Unidos, 

África Oriente Médio

60 escritórios
28 países

5 continentes

Receita anual  
total de 

+460 MM USD

TOP Overall 
Partner 2017, 2016 e 2015 

 

Regional Partner 
Excellance Awards 2015 

 

Prêmio SAP Pinnacle 
Awards 2017  

 

Prêmio SAP Pinnacle 
Awards 2016  

 

Prêmio 2014 SAP 
Latinoamérica 

 

Platinum 
Partner SAP 

 

Melhor parceiro SAP América�
Latina 

SAP Business One Partner 
of the Year

Excelência 2014 na categoria�
de soluções Cloud

Value-Added ResellerTop Regional Partner e
América do Sul



Parceria de nível Platinum�
Novembro de 2015
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+350 Colaboradores�

+300 Clientes ativos no Brasil

Operação em São Paulo, Minas Gerais, �
Rio de Janeiro e Ribeirão Preto

Referência em SAP S/4HANA

Especializada em projetos fechados

Software Fiscal e produtos complementares

Especialista em tecnologia Mobile e Analytics

Seidor no Brasil 

Seidor
Overview
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Seidor Pharma é uma solução predefinida que fornece funcionalidades adicionais para organizações do 
segmento de Farmoquímica, integrada e customizada no SAP S/4HANA com base nas melhores práticas para 
o setor. Nossa solução permite todo o controle gerencial para a manufatura laboratorial, desde a aquisição da 
matéria-prima até a liberação do produto final para os clientes, passando pela garantia de qualidade.

Controle de Qualidade
Gestão da qualidade 

com foco na indústria 
farmacêutica

SAP S/4HANA in 
memory

Análise de negócios em 
tempo real

Usabilidade
Simplificação da 

experiência do usuário 
(UX) com SAP Fiori

Implantação Rápida �
Melhores práticas da 

indústria com 
aceleradores de 

implantação

Package Value Proposition
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Package Scope [1/2]

Financial Accounting (FI)
Contabilidade Geral 
Contas a receber  
Contas a pagar  

Controlling (CO)
Contabilidade do centro de custos
Ordens Internas
Centro de lucro/custos

Custo do produto
Gerenciamento de rentabilidade
Ledger (registro) de materiais

Material Management (MM)
Estrutura Organizacional 
Dados Mestres 
Compras

Entrada de Mercadorias e Revisão de Faturas 
Gerenciamento de Estoques 

AA – Ativos
LM – Liquidity Management (Fuxo de Caixa)

Sales and Distribution (SD)

Criação de estruturas organizacionais 
Dados Mestre: Cadastro de Clientes e Materiais)
Determinação de Preços e Condições (TAXBRA)
Determinação de comissionamento na pricing de vendas
Controle de crédito de clientes
Vendas de materiais e serviços – mercado interno e externo;
Vendas de ativos e sucatas;
Vendas Intercompany;

Retornos e devoluções;
Remessas para demonstração e consignação.
Venda de sucata
Simples remessa
Venda triangular
Venda para consumidor final
Venda para o mercado externo (Controle de Saída Fiscal e Contábil)
Emissão de Notas Fiscais
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Package Scope [2/2]

Warehouse Management  (WM)
Definir e administrar estruturas de depósito complexas
Otimizar o fluxo de materiais por entrada em depósito e picking
Processar entradas e saídas de mercadorias e estoque

Production Planing (PP)
Implementação de Listas Técnicas
Criação de Centros de Trabalho
Criação de Roteiros de Produção

Criação de Coletores de Custo
Versões de Produção
Apontamento manual da produção
MRP

Production Maintenance (PM)

Planos de manutenção
Ordens de manutenção corretiva, preventiva e preditiva
Notas de PM
Criação do local de instalação
Criação dos equipamentos

Criação de centro de trabalho para as maquinas
Gerenciamento de pneus através de números de séries
Controle de frota interna através de ordens internas de CO
Lançamento de documento de medição
Controle da Manutenção Predial;
Relatórios standard para controle de manutenção de maquinas

Inventario
Estratégia de entradas e saídas baseados em FIFO

Quality Management (QM)

Criação dos planos de controle
Possibilidade de criação de Certificados de qualidades
Gerenciamento das notas de qualidade para vendas
Controle da qualidade

Possibilidade de calibração dos equipamentos
Gerenciamento dos processos através de gráficos de controle
Possibilidade de avaliar fornecedores pelos dados do QM
Rastreabilidade (Controle de Lote)

GRC NFe Outbound Transportation (LES-TRA) Workflow  SAP Hybris Sales and Service 4tax – Fiscal Compliance Suite 
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Nossa solução visa auxiliar a sua empresa no cumprimento dos níveis de �
produtividade exigidos pelo setor de farmoquímica:

Package Main Benefits

Aumento da confiabilidade,  
produtividade e da  

segurança da informação 

Processos regulatórios  
ANVISA 

Ambiente pré-configurado  
com cases reais de  

utilização 

Rastreabilidade 
em tempo real 

Simplificação dos processos  
e da usabilidade 



8 

Package Costs and Implementation Times

Standard
Ideal para organizações com processos comerciais �
complexos, onde a sua automação e a análise de negócios �
irão utilizar os requisitos básicos do pacote.

Custom
Ideal para indústrias farmoquímicas de larga escala com �
funcionalidades e requisitos complexos, análises �
comerciais e relatórios detalhados.

3 a 4 meses

7 a 8 meses
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Customer References

A Farmax está passando por um momento de expansão, inclusive 
com pretensões internacionais, a solução Seidor Pharma foi 
escolhida por utilizar o SAP S/4HANA, que é um sistema de 
gestão de classe mundial e também pela necessidade da Farmax 
de contar com melhorias na segurança das informações para as 
auditorias que são constantemente realizadas.�

A Seidor possui uma equipe de consultores muito experiente, com 
um nível de maturidade alto na solução e isso foi um dos grandes 
ganhos para o sucesso do projeto, contribuindo assim para 
realizarmos o Go Live no prazo e conforme o acordado". 

Tiago Olímpio
Gerente de TI
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