Quem Somos
•

•

•
•

•

A Cienci Soluções Inteligentes é especializada em sistemas corporativos SAP, atua na
implementação, desenvolvimento, manutenção e suporte pós-implementação das soluções
SAP e Multiplataforma.
Possui áreas específicas com foco em ECC (ERP), GRC NF-e (Inbound e Outbound), NFSe
SAP (inbound e Outbound), Integração com Netweaver PI, Mobilidade (Fiori, Afaria, SMP),
SAP BPM com Ui5 e áreas de Suporte Funcional e Técnico em ECC, GRC NFe/NFSe e
Fábrica de ABAP.
Possuímos uma área Multiplataforma com foco em desenvolvimentos JAVA, HTML5, .NET e
Consultoria e Desenvolvimento em Oracle ATG (WebCommerce) e OSB.
Somos uma Consultoria com compromisso em atender com amplitude as necessidades dos
clientes, com princípio básico da “Excelência”, preza por qualidade e pontualidade, utiliza-se
de ética e respeito com os parceiros, conta com colaboradores altamente capacitados e
incentivados a acompanhar as constantes evoluções tecnológicas do mercado.
A Cienci Soluções Inteligentes está presente no mercado desde 2007, proporcionando aos
seus clientes soluções inteligentes e a Excelência no atendimento e relacionamento com seus
Clientes, Colaboradores e Parceiros.

Nosso Compromisso é...
•

Proporcionar Soluções Inteligentes que atendam plenamente as necessidades de nossos
clientes, tendo como princípios básicos a Excelência nos serviços prestados, a Qualidade do
atendimento, Pontualidade e principalmente o respeito com nossos Clientes, Colaboradores e
Parceiros.

•

A Cienci, traz em sua base a relação humana, ou seja, o relacionamento com seus Clientes,
Colaboradores e Parceiros sempre pautado pela éDca e respeito e relacionamento de longo
prazo.

•

Para que nossos objeDvos sejam alcançados contamos com Colaboradores altamente
capacitados para acompanhar a constante evolução tecnológica e garanDr serviços com
máxima qualidade nos serviços prestados.

Missão, Visão e Valores

Missão
Visão
Valores

Promover sempre o desenvolvimento do ecosistema SAP e de soluções
em TI através de busca contínua em conhecimento em inovação, em
investimentos sustentáveis e na qualidade nos serviços, produtos e
colaboradores.
Ser sempre uma Consultoria de alta Qualidade e Inovação no segmento
SAP e em soluções de TI, reconhecida em nossos Serviços e Produtos,
ser criadora de Soluções diferenciadas para nossos Clientes e Parceiros,
através de investimento contínuo em aperfeiçoamento em inovações e em
Qualidade de nossos Colaboradores.
A Cienci Soluções Inteligentes é pautada por valores que transferem a
visão de seus Sócios, como:
•Ética e Respeito nas relações;
•Excelência e Eficiência;
•Compromisso com o desenvolvimento;
•Satisfação de atender bem;
•Preocupação com Social e Sustentabilidade.

Execu9vos e 9me de colaboradores
•
•
•
•

•

A Cienci conta com um elenco de proﬁssionais capacitados e de elevada competência técnica.
São Diretores, Gerentes e Consultores Funcionais e Técnicos com mais de 15 anos de experiência no
mercado de TI e SAP.
O propósito da Cienci é apostar nos talentos e no valor humano e proﬁssional de seu quadro de
colaboradores, para oferecer sempre os melhores resultados.
O Grupo Cienci Soluções Inteligentes e Strong IT Consul9ng é liderado por execuDvos de
capacidade e experiência comprovada de mercado:
Roger Holova9uk - Sócio – CEO – Cienci e Strong IT;
ü Roger é Sócio CEO da Cienci e da Strong IT ConsulDng, atua em todas as práDcas funcionais e
técnicas do SAP. Responsável pelo trabalho insDtucional, comercial e parcerias, pelo
planejamento, gestão e implementação de soluções de negócios baseadas nestas PráDcas.
ü Com mais de 17 anos de experiência no mercado de Consultoria SAP.
ü Formado em Administração de Empresas pela USCS e com MBA pelo CEAG FGV – EAESP com
foco em Tecnologia de Informação, possui sua formação SAP em LogísDca (SD e CRM) e
cerDﬁcações PMI e ITIL.

Pessoas - Organograma

Ferramentas U9lizadas
•

A Cienci conta com algumas ferramentas de tecnologia para que os processos e comunicação
entre os colabores sejam cada vez mais eﬁcazes.
Mul9dados, gestão de chamados do suporte,
apontamentos de horas e faturamento;

SugarCRM, gestão de relacionamento com clientes;

Jam, rede social para comunicação e colaboração e
SuccessFactors, gestão dos colaboradores;

PorQólio de Soluções Cienci
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Produtos e Serviços - Diferenciais CIENCI Soluções
•

GRC NFE – Somos especialistas de processos de implementação da solução GRC Nfe SAP outbound,
com vários projetos executados e rodando, como:
– Tetrapak (em parceria com IBM); Akzo-Nobel (em parceria com Accenture); Videolar SA;
Allergan; Viscofan; Markem Imaje; Mondelez (parceria com Accenture); Milleken; Waters;
CMR-Liz; GoodYear AutomoDve.

•

GRC NFE Inbound – Fomos a primeira empresa a implementar o processo de Inbound AutomaDon
na empresa Techint (Agosto/11) em projeto de Rump-up SAP e Cienci, o case foi apresentado na
ASUG/2011 pela SAP e possuímos mais 1 projeto ﬁnalizado com sucesso no cliente Viscofan, mais
um projeto em andamento no cliete GoodYear;

•

GRC NFSE – Possuímos grande experDse na implementação desta solução para diversas Prefeituras
e hoje atendendo o escopo da solução standard da SAP NFSE. Possuímos também uma solução
própria, desenvolvida internamente e 100% integrada com o standard do GRC NFE, hoje rodando
em 4 (quatro) de nossos grandes clientes, o maior destes sendo a Natura Cosmé9cos no Rede
Natura;

Produtos Desenvolvidos CIENCI – XML Compliance
§

NFE – Produtos desenvolvidos e sendo encapisulados para comercialização como produtos para
compliance de NFE MercanDs e gestão de guarda de XMLs:

Produtos Desenvolvidos CIENCI – XML Compliance

Ø Upload em Massa

Ø Audit Report

Produtos Desenvolvidos – Cienci NFS-e
•

NFSE – Produto para integração com GRC Nfe 10.0 e Prefeituras para emissão de NFSE.
üProduto com cockpit de trabalhos, 100% integrado com o SAP GRC Nfe 10.0 e ECC de forma
standard ;
ü AutenDcação das NFSE no ABAP – maior velocidade e conﬁabilidade, usando as práDcas do
GRC Nfe;
ü Baixo TCO;
üIntegrado via WEB Service com PMSP e atende WebServices padrão ABRASF (demais padrões
de Prefeituras através de ajustes e customizações);
üJá em operação em clientes de porte e volume como Natura e Holcim;

Produtos Desenvolvidos – Cienci NFS-e
•

Cienci NFS-e: Monitor com layout amigável ao usuário e similar ao NF-e SAP

Produtos Desenvolvidos CIENCI – Processos Financeiros
Ø CIENCI TaxPayment
Solução para pagamento de Impostos com fluxo de aprovação e
geração do arquivo bancário através de transações Standards do
SAP.
A solução é toda desenvolvida em ABAP e integrada as transações
Standard SAP, possibilitando a geração de arquivo bancário para
pagamento de tributos Federais (DARF e GPS), Estaduais (ICMS
Normal e ST, GARE e GNRE), Municipais (ISS) e Tributos de
Concessionárias com código de Barras.

Ø CIENCI ExchangeRate
Solução para atualização automática da Taxa de Câmbio no SAP,
buscando informações através de webservices do Banco
Central.

Produtos Desenvolvidos – Processos Financeiros
Cienci TaxPayment: Informações Adicionais – DARF Normal

Empresa do Grupo CIENCI

Soluções STRONG IT

Soluções STRONG IT

STRONG IT – SuccessFactors
SuccessFactors agregando valor ao seu negócio
ALINHAR: Pessoas
certas no lugar certo

Goals
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Workforce
Planning

OTIMIZAR: Pessoas certas
ainda melhores

Recrui9ng
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Learning

Employee Central

Succession

ACELERAR: Aprimoramento
do negócio

Jam

Analy9cs

Parcerias

A SAP é a líder global de mercado em soluções de
negócios colaboraDvos e mulDempresas. A
companhia emprega agora mais de 54.043 pessoas
cujos compromisso e espírito inovador garantem
nosso sucesso futuro. Ser parceiro SAP, é ir além
da excelência.
Clique aqui e veja o perﬁl da Cienci no site da SAP.

A Rede Global SAP Co-InnovaDon Lab (COIL) facilita
projetos baseados em co-inovação com seus membros. O
COIL melhora as capacidades de parceiros da SAP e do
ecossistema do cliente através de uma rede de
conhecimento integrada em todo o mundo, e melhores
práDcas das tecnologias e plataformas. Como parte da
SAP Research, o COIL é capaz de se conectar a inovação
de hoje com o futuro.

Parcerias

A T-System é uma parceira global de serviços na
plataforma SAP. Provê serviços de gestão,
tecnologia e outsourcing para mais de 3,4
milhões de usuários SAP no mundo.

A OpenText é uma das maiores empresas do
ramo de OCR e tem um porlólio complementar
que amplia o valor do SAP ® Business Suite a
parDr de um ponto de vista solução end-to-end,
abordando estratégia à execução e permiDndo a
transformação do negócio.

Essa parceria nos dá acesso a desenvolver
aplicaDvos para os produtos Apple, como iPhone
e iPad, tanto para distriubuição na Apple Store
quanto para distribuição corporaDva.

Clientes
!

Clientes

Nokcias
•

Em 2011 a Cienci, par9cipou do SAP COIL Day.

ü

Desenvolvemos um protóDpo para mobilizar o processo de veriﬁcação de entrada de mercadorias, que complementa a solução SAP GRC NF-e 10,0
(localização brasileira: Notas Fiscais de Entrada). O cliente móvel foi construído na plataforma Android e a integração com o SAP GRC NF-e 10.0 foi
estabelecida uDlizando o SAP Netweaver Gateway. O protóDpo foi construído com algumas funcionalidades chave e foi apresentado ao vivo no Dia do
evento Co-Inovação 2011, em São Paulo. Veja a matéria completa clicando aqui.

•

Cienci Soluções Inteligentes obtém cer9ﬁcação no programa Ac9ve Quality Management SAP.

ü

São Paulo, 14/12/2012 - Cienci Soluções Inteligentes tem o prazer de anunciar hoje, que recebeu a acreditação no programa AcDve Quality
Management, o qual cerDﬁca a qualidade aDva no programa global da SAP.

ü

O cerDﬁcado de gestão aDva emiDdo pela SAP, apoia e estabelece normas de qualidade e processos claros, com os quais Cienci Soluções Inteligentes
trabalha. Esta cerDﬁcação da SAP, garante que os clientes recebem os projetos com especiﬁcações, orçamento e tempo indicado.

ü

SAP lançou o programa AcDve Quality Management (Gestão ADva de Qualidade) para parceiros SAP PartnerEdge. A acreditação no programa AcDve
Quality Management (AQM por sua sigla em Inglês) é dada em todo o mundo para os parceiros SAP que demonstram qualidade em gestão de
projetos, processo de vendas e metodologia de implementação.

ü

Este prêmio demonstra que Cienci Soluções Inteligentes está alinhado com os princípios fundamentais para a eﬁcácia considerada essencial para o
sucesso de cada projeto concebido, para proporcionar a mais alta qualidade e suporte aos seus clientes, através de soqware ERP, que fornece as
ferramentas e os serviços suﬁcientes para gerar a entrega de projetos com sucesso.

ü

Como um membro cerDﬁcado do programa de acreditação de classe mundial Cienci Soluções Inteligentes será capaz de ajudar os clientes SAP a
melhorar sua escalabilidade, manter os lucros, reduzindo a diluição dos resultados e oDmizar o seu sucesso durante o ciclo de vida de implementação.
Além disso, esta cerDﬁcação proporciona uma abordagem para a eﬁciência do processo de vendas e metodologia de entrega através do acesso aos
padrões de qualidade diretas da SAP.

Nokcias

Nokcias
•

Cienci Soluções Inteligentes obtém cer9ﬁcação na solução Rapid Deployment Solu9on for CRM Sales Mobile.

Contatos
Roger Holova9uk
SÓCIO-DIRETOR EXECUTIVO
Fone: +55 (11) 98224-4370
Email: roger.holovaDuk@cienci.com.br

Cienci Soluções Inteligentes
@cienci

www.cienci.com.br

Localização
Cienci Soluções Inteligentes
Rua Verbo Divino, 2001, 14º Andar, Torre B
Espaço Empresarial Nações Unidas
Chácara Santo Antônio - São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 2296 – 1797 / 2305 – 5370
Número DUNS - 914644588
Relatório Cienci
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