
Com uma equipe experiente, multidisciplinar e com conhecimentos 
avançados, utilizamos toda a nossa experiência para integrar o SAP ao 
SAP TDF (ONESOURCE Tax One for SAP), criando um ambiente único, 
ágil, otimizado e focado em resultados.
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+55 11 99471-7207
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Fale com nossos Especialistas!

73%
dos nossos clientes possuem 
o SAP como o principal ERP
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é o número de BID’s que estão em 
andamento para a implementação
do ONESOURCE Tax One for SAP

O ONESOURCE Tax One for SAP é uma solução para a gestão tributária 
com certificação SAP TDF que traz mais inteligência para o departamento 
tributário.

Desenvolvida nativamente na tecnologia do SAP S/4HANA e sem a 
necessidade de interfaces, tem como principal objetivo entregar ao usuário 
uma ferramenta intuitiva, completamente configurável e com elevado nível 
de performance no processamento das obrigações fiscais (nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal), além de poderosas ferramentas de gestão 
para acompanhamento de KPIs fiscais.
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ONESOURCE TAX ONE FOR SAP

NOSSOS DIFERENCIAIS

Consultores
Módulos

Consultor 
ABAP

Consultor
Fiori / UI5

Recursos 
PI/PO/GRC

Recursos 
BASIS

SD

AA

PP

MM

FI

Apoiamos nossos clientes nas operações do dia-a-dia 
através da alocação de recursos especializados em SAP. 
Nossa estrutura suporta alocações pontuais ou por 
períodos maiores de quaisquer perfil de recursos.

Neste servico, a Adejo é responsável por realizar toda a 
gestão dos recursos alocados, assim como a gestão das 
atividades realizadas por estes recursos, evitando assim 
riscos de perda de conhecimento no caso de 
mudanças, por consequência gerando mais segurança 
e tranquilidade aos nossos clientes.

Conheca o perfil de nossos recusos SAP:

 Consultores Funcionais (SD, AA, PP, MM, FI,  
 PI, PO, GRC entre outros);
 Consultores ABAP;
 Consultores Fiori / UI5;
 Recursos BASIS.

alocação de recursos

Planejamento 
Estratégico

Conte com a Adejo para entender quais processos em 
seu ERP podem ser otimizados, inclusive com um foco 
especial na ótica fiscal e de comércio exterior. 

Atuamos desde o mapeamento das rotinas e processos 
como na elaboração, execução e monitoramento de 
Roadmaps evolutivos personalizados para sua empresa.

PROJETOS

Mapeamento de Processos;
Desenho de soluções sob medida;
Elaboração de RoadMaps personalizados;
Otimização de processos fiscais e de comércio 
exterior.

Apoiamos nossos clientes através da 
implantação de módulos, soluções fiscais, 
soluções de comércio exterior, migrações, 
atualizações, desenvolvimentos customizados, 

Implantação módulos e Soluções Fiscais TDF;
Migrações e Atualizações;
Implementação de melhorias e RPA;
Desenvolvimento de UX User friendly e intuitívas,

Customizações

Conte com a Adejo para desenhar, planejar e 
executar quaisquer customização no SAP ou 
em integrações com sistemas legados. 

Integrações flexíveis entre SAP e sistemas legado;
Customizações diversas;
Desenvolvimentos sob medida.

projetos foram entregues durante a 
nossa história, este é o tamanho de 
nossa expertise, uma das principais 
parceiras Thomson Reuters Brasil

consultores trabalham na empresa 
com as tecnologias Thomson 
Reuters para Tax, Comex e SAP

anos de história na vanguarda 
do mercado de tecnologia, 
fiscal e comércio exterior
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é o número de consultores totalmente 
certificados na solução ONESOURCE 
Tax One for SAP

Na implantação do ONESOURCE Tax One for SAP, a Adejo utiliza as  
principais  metodologias SAP e Thomson Reuters, empregando as melhores 
práticas em todas as fases do projeto.

horas são dedicadas ao suporte e 
sustentação dos produtos e operações 
com soluções da Thomson Reuters em 
nossos clientes

MAIS SERVIçOS SAP

PROJETOS


