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Gerenciamento  
das Aplicações



Podemos mencionar  
os diferenciais que a  
delaware pode trazer  
ao seu negócio:

O que é AMS? Traduzindo, o AMS é um Serviço de 
Gerenciamento de Aplicações. Isso significa que a equipe 
da delaware está preparada para auxiliar no gerenciamento 
e suporte necessários aos sistemas SAP de sua empresa, 
visando corrigir falhas, otimizar processos e mantê-la à 
frente da concorrência. O objetivo de um bom AMS é evitar 
surpresas e, ao mesmo tempo, apoiar na evolução dos seus 
processos com o máximo de tranquilidade.

Confiança operacional

Retorno Financeiro 

Insights para tomada  
de decisões estratégicas



Manutenção  
reativa e proativa



Tradicionalmente, o AMS consiste em um serviço onde os 
problemas são tratados de forma isolada, sem considerar  
o contexto geral do negócio, suas aplicações e integrações.  
A maioria das empresas concentram-se em acompanhar os 
últimos lançamentos, tendências e tecnologias, evitando  
a “perda” de novos recursos disponibilizados.

No entanto, as empresas que desejam permanecer ágeis no 
ambiente de negócios dinâmico de hoje precisam repensar 
completamente sua abordagem em relação à manutenção de 
suas aplicações. Os provedores de serviços Cloud, por exemplo, 
têm enviado novas versões de seus softwares aos seus clientes 
diretamente.

O nível reduzido de controle por parte das organizações, 
que confiam totalmente nos fornecedores de 
software, gera a necessidade de ter parceiros que 
possam antecipar mudanças, avaliar riscos e viabilidade de 
implementação, além de fornecer informações úteis para tomada 
de decisão. 



Assim a equipe da delaware 
não só evita impactos negativos, 
como também possibilita que sua 
empresa permaneça à frente das 
concorrentes.



Benefícios



• Redução anual de custos operacionais com TI entre 15% e 40% 

• Permite que o cliente foque em atividades que agregam valor 
aos seus negócios 

• Redução do risco de negocio e agilidade no tempo de resposta  

• Flexibilidade na gestão dos serviços e necessidades do 
negócio  

• Redução do TCO  

• Previsibilidade de paradas no negócio

Melhor desempenho 

Aumento da assertividade 
dos projetos

Modernização das apli-
cações 

Eliminação de backlog 

Aumento na produtividade



Processos  
operacionais de TI

Geração de base de  
conhecimento  

e formação de equipe

Gestão de 
produtividade e 

performance
Ferramentas 

preditivas

Tempo de resposta 
otimizado

Redução de 
incidentes



Estabilidade  
na operação 



Concentre-se em seu negócio, com a tranquilidade de 
que há uma equipe engajada que, além de proteger 
seus sistemas, busca também novas melhorias para sua 
operação. 

Com especialistas nos módulos: FI, CO, SD, MM, WM, TRM, 
RETAIL, ABAP, PI, FIORI, BI, BO, SAC, HANA, OPENTEXT, 
BASIS

Incidente

SLA

Requisição de serviço

PERIÓDICOS 

Problemas

CAUSA-RAIZ

Melhorias

ESTIMATIVA

Fazemos isso usando  
como base o modelo  
ITIL para atender:



Transparência



Para dar maior visibilidade aos nossos cliente quanto ao 
atendimento e evolução do trabalho a equipe compartilha os 
seguintes STATUS: 
 
STATUS SEMANAL

Acompanhamento dos chamados abertos/críticos e consumo  
de horas 
 
 
STATUS MENSAL

Fechamento, saldo de horas e alinhamento do atendimento

 
 
STATUS SEMESTRAL

Revisão do atendimento no período, revisão do pacote,  
lições aprendidas.



Flexibilidade



Possuímos pacotes de atendimento para cada tipo de cliente: 

Pacote Básico:  
para garantir a estabilidade da sua operação com foco na 
resolução de problemas críticos; 
Pacote Intermediário:  
além da resolução de problemas estamos disponíveis para evoluir 
o seu processo de negócio; 
Pacote Premium:  
Disponibilizamos nossos especialistas para realizar sessões de 
inovação com intuito de gerar maior valor agregado, garantindo 
assim uma melhoria continua nos processos de negócio;

 
Podemos realizar o trabalho com uma equipe dedicada ao seu 
negócio ou compartilhada para minimizar custos;

Podemos trabalhar dentro do  seu escritório para garantir que os 
processos críticos estão sendo acompanhados ou remotamente 
para liberar espaço para sua equipe focar nos temas mais 
importantes do seu dia a dia;

Nossos contratos não preveem multa por cancelamento pois 
acreditamos em nosso trabalho e na parceria com nossos clientes;



Porque escolher  
a delaware?

AMS



A equipe tem padrões de 
qualidade de alta performance 
que garantem a eficiência das 
entregas, o atendimento de 
suporte e a transparência com  
o cliente;



Somos a primeira empresa no Brasil a utilizar  
o SAP S/4HANA CLOUD;

Oferecemos soluções end-to-end;

Oferecemos uma abordagem denominada Glocal, com 
equipes locais para realizar uma colaboração próxima 
com sua equipe e a segurança e respaldo de nossa equipe 
Global para garantir a resolução de qualquer problema;

Somo um parceiro qualificado da SAP com vários reconhecimentos e certificações:

SLA92%

CLIENTES+14

SATISFAÇÃO4.8 a 5

EXPERIÊNCIA+15 
anos
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