
Por isso que todo armazenamento e processa-
mento de dados deve estar na nuvem.

Aqui você tem toda a segurança e praticidade 
para contar com recursos tão amplos quanto o 
céu. Manter seu RH na Nuvem é mais que uma 
tendência, é uma tecnologia estratégia que a sua 
empresa precisa adotar agora mesmo.

Tenha sempre em mente o PORQUÊ o seu RH 
precisa ir para a nuvem, antes de pensar como 
o fará. A tecnologia não é um fim em si, mas 
um meio para se alcançar resultados maiores e 
melhores - valorizando o tempo dos seus 
colaboradores, otimizando todos os processos 
dada empresa e garantindo a dinâmica necessária 
para a competitividade exigente do mercado.

A participação de um bom líder é fundamental 
para que todo o setor esteja em harmonia e tra-
balhe junto para que a migração de dados para a 
nuvem ocorra da maneira mais rápida e eficiente 
possível. O resultado será o mesmo para todos: 
uma equipe otimizada, com um sistema que fun-
ciona e com tempo para pensar em questões 
mais importantes.

Pesquisas revelam que 47% dos executivos 
confessam que não possuem as habilidades 
necessárias para operar e gerenciar uma 
migração para a nuvem. 

ComuniqueComunique aos seus colaboradores a importância 
da participação ativa de todos neste processo, do 
princípio ao fim e conte com a nossa expetise 
para fazer isso com toda a segurança possível.

Para mudar de direção é necessário saber onde 
está. Tome nota de tudo o que tem em mãos hoje 
no seu RH, as principais demandas, as maiores e 
mais urgentes necessidades e as prioridades da 
equipe para que elas estejam bem fixadas 
quando estiverem na nuvem.

66% dos CEOs de grandes empresas apontam a 
segurança como preocupação número 1 na hora 
de admitir o processo para a sua empresa. 
Por quê? 

PoPorque todo mundo sabe que os dados da empre-
sa são o seu maior tesouro, a sua particularidade, 
aquilo que a diferencia das outras. Mas, na ver-
dade, é justamente por isso que a nuvem é im-
portante: ela trará a segurança estável e trans-
parente que o seu RH precisa a longo prazo.

Está mais do que comprovado que os softwares 
antigos e planilhas não darão conta das deman-
das tecnológicas que mudam todos os dias. Seu 
RH precisa estar inserido neste mundo cada vez 
mais tecnológico.

Entenda como funciona. Nossos consultores 
estão à disposição para tirar todas as suas dúvi-
das em todo o processo. Analise as etapas da mi-
gração com atenção, como algo de interesse pes-
soal e intransferível. 

30% dos executivos têm interesse em contratar 
uma equipe especializada para cuidar da mi-
gração, visto a necessidade de fazê-la da manei-
ra mais assertiva e eficiente possível, sem tempo 
a perder. Aposte em bons profissionais para 
manter a integridade e a performance do seu RH.

Depois que a migração acontecer, você não terá mais 
motivos para se preocupar com questões ligadas aos 
processos anteriores. Essa será a hora de desenvolver 
outras potencialidades, ganhar tempo para lidar com 
demandas realmente importantes e olhar com maior 
atenção para cada necessidade da sua empresa.
 
QueQueremos ver sua empresa nas nuvens – literalmente.

Agende uma 
conversa conosco

A EPI-USE é o parceiro SAP ideal 
para te auxiliar neste processo! 

Entre em contato e saiba mais:

       marketing@epiuse.com.br         11 3846 0430

Viste nosso website: 
www.epiuse.com.br

https://www.epiuse.com.br/lp/analise-rh

