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PARA LIBERAÇÃO IMEDIATA
A iXerv Américas Anuncia Aliança de Parceria Estratégica com a Eightfold.ai
Permite à iXerv melhorar os processos de Aquisição de Talentos e Gestão de Talentos para
seus clientes de consultoria SAP SuccessFactors.
Miami (18 de agosto de 2020) – A iXerv Americas, fornecedora líder em consultoria e soluções
estratégicas para SAP® SuccessFactors® Human Experience Management (HXM) nas Américas,
anunciou hoje que firmou uma parceria estratégica com a Eightfold.ai, a inventora da Talent
Intelligence Platform™, a primeira solução de inteligência artificial para as necessidades de
talentos nas empresas. Através desta parceria, a iXerv irá melhorar os processos de Aquisição
de Talentos e Gestão de Talentos de seus clientes.
Usando inteligência artificial de deep learning, a plataforma Eightfold combina trabalhadores
com funções abertas com base em sua experiência, habilidades e potencial, localização
e empregos desejados. A plataforma Eightfold Talent Intelligence fornece tecnologia que se
integra com o SAP SuccessFactors para impactar todos os aspectos da jornada de talentos,
incluindo aquisição de talentos, experiência com talentos, diversidade, mobilidade interna,
requalificação e planejamento de carreira. Através da Plataforma de Inteligência de Talentos, as
empresas que utilizam soluções SAP são capazes de transformar sua força de trabalho através
da requalificação de talentos atuais para reagir rapidamente às necessidades organizacionais,
proporcionando oportunidades de trabalho interno para reter e motivar os funcionários, recrutar
com mais eficiência e muito mais.
A iXerv se tornará um parceiro-chave de implementação e integração do Eightfold.ai em todas
as Américas. Trazendo sua experiência reconhecida no setor e seu histórico na venda e entrega
de transformação de RH com o SAP SuccessFactors HXM Suite, a iXerv apoiará o crescimento
e as vendas de produtos Eightfold em toda a região.
“A Plataforma de Inteligência de Talentos Eightfold é uma das mais inovadoras tecnologias de
RH disponíveis atualmente. Ela engloba uma gama de tecnologias que proporcionam vantagens
genuínas aos clientes que procuram recrutar os melhores talentos do mercado”, disse Luke
Marson, Presidente da iXerv Américas. “Esta tecnologia transformacional alavanca o machine
learning e IA genuínos para trazer os melhores talentos aos clientes e estou confiante que esta
proposta de valor será um grande sucesso com nossos clientes atuais e futuros”.
“Damos as boas-vindas à aliança com a iXerv, para ajudar na implementação de nossa
Plataforma de Inteligência de Talentos”, disse Kamal Ahluwalia, Presidente da Eightfold.ai.
“Eles são uma empresa líder em consultoria e integração focada no SAP SuccessFactors, um
de nossos principais parceiros”. Juntos, ajudaremos nossos clientes conjuntos a obter o maior
valor de seus investimentos na Gestão da Experiência Humana”.
Para saber mais sobre a expertise da iXerv em soluções SAP SuccessFactors, discutir referências
de clientes ou agendar uma discussão sobre a nuvem de HCM e planos de folha de pagamento
de sua organização, por favor contate 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 tanto em Employee Central
como em Employee Central Payroll, 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 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 Eightfold.ai
A Eightfold.ai® fornece a Talent Intelligence Platform™, a maneira mais eficaz para que as empresas
mantenham os melhores funcionários, aumentem e reconduzam a força de trabalho, recrutem os melhores talentos de forma eficiente e atinjam as metas de diversidade. A plataforma de inteligência artificial de deep learning da Eightfold.ai® permite às empresas transformar a gestão de talentos em uma
vantagem competitiva. Em Abril de 2020, a Eightfold.ai lançou o Talent Exchange, um lugar para ajudar
todas as empresas e indivíduos impactados pela COVID-19 a achatar a curva do desemprego. Para mais
informações, visite www.eightfold.ai.
O nome Eightfold.ai, e todos os nomes, logotipos, nomes de produtos e serviços, designs e slogans relacionados são marcas registradas da Eightfold AI Inc. ou de suas afiliadas ou licenciadoras. Você não deve
usar tais marcas sem a permissão prévia por escrito da Eightfold.ai. Todos os outros nomes, logotipos,
nomes de produtos e serviços, desenhos e slogans que aparecem aqui são marcas registradas de seus
respectivos proprietários.
###
###
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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