


QUEM SOMOS

+4.000 clientes
em todo o mundo

+1.000 clientes Cloud
no mundo

Projetos globais
rede de equipas internacionais

+950 consultores
especialistas a nivel global

Cross-sector
+50 sectores

Flexibilidade adaptação
capacidade de desenvolver 

projetos remotos

A SEIDOR ONE é uma unidade de negócio da Seidor especializada em soluções integrais para a gestão 

das PMES com SAP Business One.

Partner #1 de SAP
na Europa e no mundo

Partner #1 de SAP HANA
+900 clientes a nível global



PORTUGAL

Há mais de 13 anos a entregar de norte 

a sul tecnologia às empresas nacionais

Escritórios Lisboa· Porto

A Seidor Portugal destaca-se por ser Platinum Partner da SAP, sendo o 

único parceiro em território nacional que disponibiliza o portefólio 

completo de ERPs da SAP.

• SAP Business One

• SAP Business  ByDesing

• SAP S/4HANA

As nossas soluções são transversais a qualquer setor empresarial.

Em 2018, a Seidor Portugal alargou o seu portefólio, passando a 

disponibilizar todo o leque de serviços e soluções SAP, como soluções 

especificas de Recursos Humanos, Customer Experince, entre outros. 



GLOBAIS

Presença direta com capacidade 

comercial e técnica em mais de 

80 escritórios em 38 países.

Europa Bélgica · Espanha · Itália · Portugal · Reino Unido

América do Norte Estados Unidos · México

América Central Costa Rica · El Salvador · Guatemala · Honduras · 

Nicarágua · Panamá · República Dominicana 

América do Sul Argentina · Bolívia · Brasil · Chile · Colômbia · 

Equador · Paraguai · Perú · Uruguai

Oriente Medio Arabia Saudita · Emiratos Árabes · Israel · Líbano · 

Omã · Qatar

África Egipto · Quénia · Kuwait · Marrocos · Mauricio · Sudáfrica · 

Tanzânia · Zâmbia

Asia Taiwan

… e mais de 100 países através 

da nossa rede de parceiros.

Presença direta

Presença com parceiros



SEIDOR ONE

Empresa inteligente
Acompanhamento em todo 

momento durante a transformação 

e crescimento da empresa

Implementação de ERP com as 

capacidades e recursos para a 
gestão integral da empresa

Extended ERP
A Seidor oferece um vasto portefólio 

de soluções adicionais que 

complementam o ERP

Infraestrutura e 

cibersegurança

Infraestruturas e tecnologias 
necessárias para implementar as 

soluções de gestão empresarial e 

CPD de forma segura

Seidor One é um parceiro de referencia para as PMEs que cobre de forma integral todas as suas necessidades de 

tecnologia:



SAP

A SAP é o maior fornecedor de software de gestão para PMEs do mercado a nível global:

SAP

Fundada em 1972, com escritórios centrais na

Alemanha

+100.000 empregados em mais de 140 países

+440.000 clientes em mais de 180 países

+21.000 empresas partners da SAP

24,74 biliões de € de faturação

Maior empresa europeia de tecnologia

+100 centros de inovação e desenvolvimento

77% dos movimentos por transações mundiais
utilizam SAP

SAP Business One

+70.000 clientes em mais de 180 países

Disponível em 80 localizações e 28 idiomas

+50 soluções ou add-ons

+80% dos clientes são PMES

+360 grandes empresas utilizam SAP B1 en +5.600

filiais



SAP BUSINESS ONE

O SAP Business One é o ERP da SAP para PMEs:

Compras e inventário
Otimização de compras e controlo

de custes durante todo o ciclo de

aprovisionamento

Multi-sector
Para empresas de qualquer sector

Vendas e clientes
Informação em tempo real da

empresa, inventários, produção,

oportunidades, vendas, entre

outros.

Business Intelligence
Relatórios

Todo-em-um escalável
Solução simples de implementar,

pronta a utilizar, flexível e escalável.

Produção e Projetos
Gestão de Produção e Planeamento

de Projetos e Atividades

Gestão financeira
Redução de erros e facilidade na

tomada de decisão para melhorar

a rentabilidade



ESPECIALISTAS

Centros de competência sectoriais

Agro

Materiais de construção

Construção e Real Estate

Distribuição farmacêutica

Industrial: IM&C, Automotive & Aerospace

Farma e Química 

Alimentação

Retail e Distribuição

Transporte

Serviços

Moda

Packaging

Centros de Investigação



O SAP Business One é a solução de gestão empresarial (ERP) mais reconhecida e desenhada para fazer crescer as 

PMEs e as suas subsidiárias.

• Projetos end-to-end desde a otimização 

de processos até à manutenção de 
soluções ERP SAP

• Implementação e manutenção SAP 
Business One

• Controlo e seguimento de projeto

• Otimização de processos

• Formação continua

• Desenvolvimentos à medida

• Projeto de arquitetura

• Data Center

• Gestão de aplicações 

• Inovação e NewTechs: IA

• Infraestruturas e cibersegurança

Utilizado por mais de 7.000 
clientes

Disponível em 50 países e 28 
idiomas

Mais de 360 grandes empresas 

utilizam SAP B1 em mais de 2.400 
filiais

SAP BUSINESS ONE

SERVIÇOS COMPETÊNCIAS

O SAP Business One é utilizado 
em mais de 170 países

Implementado por mais de 700 
empresas em todo o mundo

SGA
Mobilidade comercial
Mobilidade serviço técnico
TPV
EDI
Share Data
Intranet empregados
Captura de dados
Geração arquivos confirming

PeopleOne
Beas
Tesouraria
Produmex
CRM
Apparel & Foot
Customer Checkout
E-Commerce
Gestão documental e OCR

REFERÊNCIAS

SOLUÇÕES

Cerca de 300 partners de 
serviços com mais de 500 
soluções

https://www.youtube.com/watch?v=dAVqRsNDwqA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=xE_t87lUOsU
https://www.youtube.com/watch?v=BFTC0UCuN_I&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=8Llz1PGlkE0


O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES

A Seidor tem sido o nosso parceiro desde sempre, já faz 
parte da empresa, e estamos muito contentes porque 
temos um serviço muito bom e uma resposta rápida. A 
Seidor já conhece a nossa actividade o que é muito 
importante porque conseguem ajudar-nos melhor e 
executar as tarefas e os relatórios que nós pedimos. 
Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Seidor.
Susana Dias, CFO    

Como responsável de vendas, tenho a necessidade de 
acompanhamento das mesmas diariamente e a todo 
o momento, e o SAP dá-nos isso através de mapas 
base e desenvolvidos à nossa medida pelo nosso 
parceiro Seidor. 
Carla Martins, Sales Director

A Seidor aparece como um parceiro para nos ajudar a responder a situações de 
emergência, que no retalho é fundamental, e deu-nos muita tranquilidade nessa 
componente, em qualquer momento e com a maior eficiência possível, sendo um 
especialista em SAP Business One. João Coimbra, Managing Partner

Ver caso de sucesso Gateway Ver caso de sucesso DHC

Ver caso de sucesso Dama de Copas

Portugal

https://www.youtube.com/watch?v=ZjHhn4mwhqg&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=xE_t87lUOsU
https://www.youtube.com/watch?v=dAVqRsNDwqA


OS MAIS PREMIADOS PELA SAP

2020 SAP Pinnacle Award como SAP ERP Partner 

of the year - Small and Midsize Companies

2019 SAP Pinnacle Award como SAP ERP Partner 

of the year - Small and Midsize Companies

2019 SAP Pinnacle Award como SAP ERP Partner 

of the year - Small and Midsize Companies

2017 SAP Pinnacle Award

2021 Prémio SAP pelo maior volume de venda de 

licenças SAP Business One Internacional e Portugal

2018 Prémio SAP Business One Excelência 

Operativa no canal Ecosystem

2018 Prémio SAP Business One Net New Names

2018 Prémio SAP Business One pelo maior volume 

de vendas

2016 Prémio SAP Espaha: Melhor Partner em 

Volume de Vendas de Licenças SAP Business One

2016 Prémio SAP Espanha: Maior Número de 

Vendas em Licenças Novas Totais SAP

2019 Prémio SAP pelo maior volume de vendas e

New Names SAP Business One



SEIDOR.PT

+351 214 177 921

TELEFONE

geral@seidor.pt

EMAIL
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