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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

A iXerv Alcança o Status de Parceiro SAP Gold
A iXerv Americas alcançou o status de parceria SAP Gold no programa SAP PartnerEdge
MIAMI, Florida - 21 de Abril de 2020 - iXerv Americas, um fornecedor de processos de negócio e
soluções estratégicas para SAP® SuccessFactors®, anunciou hoje que alcançou o status de SAP
Gold Partner. Este reconhecimento é baseado nas habilidades e realizações demonstradas pela
iXerv com SAP SuccessFactors nas Américas.
“Tal como reconhecido pelo nosso recente prêmio SAP Recognized Expertise Award e obtenção do
status de parceiro SAP Gold, os funcionários da iXerv são especialistas comprovados na entrega
de transformações de RH de sucesso do SAP SuccessFactors”, disse Luke Marson, Presidente da
iXerv nas Américas. “À medida que a iXerv cresce, ficamos mais entusiasmados com o futuro. É
fundamental que continuemos a mostrar o nosso valor, proporcionando aos clientes uma entrega
de vanguarda”.
Fundada por líderes da indústria na gestão do capital humano (HCM), a iXerv rapidamente
estabeleceu uma reputação excepcional pelo seu compromisso com o SAP SuccessFactors
Employee Central, e SAP SuccessFactors Employee Central Payroll Solutions, assim como o pacote
SAP SuccessFactors Talent Management. Como parceiro Gold da SAP, a iXerv está mais do que
nunca comprometida em fornecer serviços de transformação de alta qualidade que permitem o
crescimento dos nossos clientes.
Como parceiro Gold da SAP no SAP PartnerEdge, a iXerv tem acesso a uma gama muito mais
ampla de ferramentas e soluções de software para os seus clientes. O SAP PartnerEdge oferece
ferramentas e recursos que fornecem uma base forte de apoio e colaboração que promove um
valor sem paralelo e sucesso mútuo de negócios para clientes, parceiros e SAP.
Sobre a iXe

A iXerv, um parceiro Gold da SAP, dedica-se à SAP SuccessFactors Employee Central como uma fundação para os negócios. A iXerv acredita que um forte núcleo
do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (HRIS) é uma parte crítica de cada cenário de sucesso da gestão da experiência humana na nuvem (HXM) e é por
isso que se concentra na SAP SuccessFactors Employee Central. A equipe iXerv de especialistas da HXM trabalha duro para assegurar a implementação adequada,
integração, otimização e suporte do SAP SuccessFactors Employee Central, a fim de construir uma base sólida de HXM para empresas. A iXerv tem escritórios na
Europa, Reino Unido, EUA, América Latina e Caribe, Oriente Médio e África.
Para saber mais sobre a expertise da iXerv em soluções SAP SuccessFactors, discutir referências de clientes ou agendar uma discussão sobre os planos HXM da
sua organização na nuvem, por favor contate info@ixerv.com.
SAP e outros produtos e serviços SAP aqui presentes, bem como os respectivos logotipos são marcas comerciais ou marcas registadas da SAP SE na Alemanha
e noutros países. Por favor consulte https://www.sap.com/copyright para informações e avisos adicionais sobre marcas registadas. Todos os outros nomes de
produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
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