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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
iXerv Américas Anuncia Aliança de Parceria Estratégica com o Grupo BlatoRH
A parceria combinará a implementação líder da indústria SAP SuccessFactors e a experiência de
suporte de ambas as organizações na Argentina e em outros mercados sul-americanos.
Porto Rico (25 de agosto de 2020) - iXerv Américas, um fornecedor líder em consultoria e soluções estratégicas para SAP® SuccessFactors® Human Experience Management (HXM) nas Américas, anunciou
hoje que firmou uma parceria estratégica com o Grupo BlatoRH.
Sediado em Buenos Aires, Argentina, o Grupo BlatoRH tem mais de 8 anos de experiência em soluções
de consultoria empresarial. Com mais de 30 empresas nacionais e internacionais como clientes, a
BlatoRH oferece uma abordagem diferente como resultado de suas alianças para fornecer soluções
integrais de consultoria empresarial.
A parceria combinará o histórico de sucesso bem estabelecido do Grupo BlatoRH na região para oferecer um conjunto de serviços SAP SuccessFactors locais líderes na indústria com a ampla experiência
global da iXerv em SAP SuccessFactors, centros de suporte e experiência em projetos, sob medida para
o mercado argentino.
"A BlatoRH é uma empresa com excelente reputação no mercado argentino. Assinar uma parceria com
eles, muito além de uma perspectiva econômica, é altamente estratégico para a iXerv Américas. O mercado argentino vem crescendo constantemente e é aqui que queremos estar" acrescentou Marcello
Cafarella, CEO da iXerv América Latina e Caribe.
"Criar alianças estratégicas com empresas reconhecidas é uma política que a BlatoRH tem em seu DNA
comercial. Em linha com isto, poder contar com a iXerv Américas e sua experiência amplia o portfólio de
produtos e serviços que oferecemos a nossos clientes" acrescentou Francisco Torres, Diretor de Operações e Co-Fundador do Grupo BlatoRH.

Para saber mais sobre a experiência da iXerv em soluções SAP SuccessFactors, 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.

Sobre a iXerv
A iXerv é uma parceira de 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 em ambas Central de
Empregados e na Folha de Pagamento da Central de Empregados, assim como nas soluções de
gerenciamento de talentos SAP SuccessFactors. Um forte núcleo HRIS é uma parte crítica de cada
cenário de sucesso da HXM em nuvem e a iXerv investe seu foco na Central de Empregados. 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 BlatoRH Group
A BlatoRH Group fornece serviços de consultoria em sistemas, processos e novas tecnologias. Reconhecida como um parceiro de serviços SAP, fornecendo produtos da mais alta qualidade a mais de 30
clientes em nível local e internacional. Seu maior patrimônio é sua equipe de 60 consultores profissionais com diferentes conjuntos de habilidades.
###
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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