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PARA LIBERAÇÃO IMEDIATA

iXerv Americas Anuncia Aliança de Parceria Estratégica com a Digibee
A iXerv acrescentará a Plataforma de Integração Híbrida (HIP) da Digibee, modelo de
negócios disruptivo, ao seu portfólio de soluções para gerenciar o fluxo de dados entre
múltiplos pontos finais de tecnologia.
Porto Rico (23 de julho de 2020) – a iXerv Americas, fornecedora líder em consultoria e soluções
estratégicas para SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) nas Américas e
Caribe, anunciou hoje que firmou uma parceria estratégica com a Digibee, uma fornecedora
que simplifica as integrações digitais com sua Plataforma de Integração Híbrida (HIP).
Sediada em São Paulo, Brasil, a Digibee desenvolveu uma abordagem única para enfrentar o
problema de integração com uma plataforma de ponta a ponta -- apoiada por um modelo de
integração disciplinado -- que integra sistemas e serviços, e conecta as empresas com uma
abordagem moderna, digital nativa e simples.
A iXerv acrescentará a Digibee HIP e seu modelo de negócios disruptivo ao seu portfólio de
soluções de negócios digitais. Isto proporcionará integrações exatamente como sua organização
precisa: simples, organizadas e eficazes.
“Como um de nossos principais focos, estamos sempre procurando nossos clientes e
apresentando novas tecnologias e soluções a fim de agilizar as atividades de integração da
HXM. A Plataforma de Integração Híbrida da Digibee ajudará a resolver uma das maiores
dificuldades de nossos clientes, as integrações. Às vezes os clientes da SAP HCM e SAP
SuccessFactors no local têm um cenário complexo de integração, e a Digibee pode resolver
essa complexidade usando sua plataforma de integração sem codificação”, disse Bruno Silva,
CEO da iXerv Américas.
“Estamos entusiasmados com a parceria com a iXerv Americas. Compartilhamos os mesmos
princípios e ética que permitem que nossos clientes aproveitem as mais modernas soluções
digitais em um ambiente simples. Nossa plataforma de integração confiável, de alto desempenho
e sem código proporciona uma integração de alta escalabilidade, tornando simples a realização
da integração; uma das atividades mais desafiadoras durante os projetos. Esta parceria
funcionará com foco diário na geração de impacto e excelência no atendimento aos clientes”,
disse Marcelo Souccar, COO da Digibee para os EUA e América Latina.
Para saber mais sobre a experiência da iXerv em soluções SAP SuccessFactors HXM, discutir
referências de clientes ou agendar uma discussão sobre a nuvem HCM e planos de folha de
pagamento de sua organização, favor contatar info@iXerv.com.
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Sobre a iXerv
A iXerv é uma parceira ouro certificada pela SAP e recebeu as designações de “Recognized Expertise in
SAP SuccessFactors® Employee Central and Payroll Solutions” e “Recognized Expertise in SAP SuccessFactors® Talent Solutions” por seu histórico de sucesso de clientes tanto na Employee Central como na
Employee Central Payroll , assim como nas soluções de gerenciamento de talentos SAP SuccessFactors.
Um forte núcleo HRIS é uma parte crítica de todo cenário de sucesso da HXM em nuvem e a iXerv investe
seu foco em Employee Central. A equipe global de especialistas em HXM da iXerv garante a implementação, integração, otimização e suporte adequados do conjunto de soluções SAP SuccessFactors. A
própria gama de soluções de software da iXerv amplia o valor do SAP SuccessFactors para os clientes.
Sobre a Digibee
A plataforma Digibee resolve seus desafios de integração e impulsiona seus negócios digitais - sem uma
única linha de código. Integrações sem código significa menos trabalho, custos reduzidos, tempo de colocação no mercado mais rápido e maior confiabilidade. Nossa solução revolucionária resolve o desafio
da integração em sua essência e libera recursos para focar na inovação. Transforme suas ideias em
experiências digitais significativas para o cliente muito rapidamente. Estamos empenhados em quebrar
barreiras para que você possa explorar as possibilidades ilimitadas dos negócios digitais. Junte-se a nós
na revolução Sem Código!
###
SAP, SuccessFactors e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos
logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada à SAP)
na Alemanha e em outros países. Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx
para informações e avisos adicionais sobre marcas registradas. Todos os outros nomes de produtos e
serviços mencionados neste documento são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
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