
 

     

 

La Moda realizou em Janeiro/2016 o GO-LIVE do SAP ERP. A Clipe Informática 
participou do projeto fornecendo uma solução de integração para a Gestão de 
Serviços Terceirizados. 

  
A partir de 05 janeiro de 2016 a La Moda colocou em operação seu novo sistema de ERP da SAP. O 
processo de gerenciamento de serviços terceirizados com as mais de 70 empresas parceiras 
continuou a ser feito pelos sistemas da CLIPE, o GERFAC (módulo instalado na La Moda) integrado 
ao FATSERV (módulo de controle de produção e faturamento) instalado nas empresas 
terceirizadas.  
  
Já no início de março de 2016, mais de 70 empresas estavam integradas a La Moda fornecendo 
dados de apontamento da situação da produção e enviando notas fiscais eletrônicas em formato 
padronizado, minimizando o tempo da entrada fiscal no novo ERP da La Moda. 
  
A CLIPE apoiou esta implantação com suas soluções específicas nos sistemas por ela desenvolvidos 
(GERFAC e FATSERV) e também no suporte diferenciado fornecido para os usuários internos da La 
Moda e para os mais de 70 parceiros externos. 
  
"Tivemos apoio total da CLIPE durante a fase final do projeto STAGE. Os profissionais da Clipe 
sugeriram soluções para os problemas de processos com os serviços terceirizados baseando-se na 
ampla experiência de implantação em outras empresas, encontrando soluções para minimizar os 
impactos de tamanha mudança na La Moda. Crucial para o sucesso da implantação foi também o 
atendimento de suporte diferenciado fornecido pela Clipe, deixando nossos prestadores de serviço 
mais tranquilos com respeito a implantação no novo ERP” comenta André Dalsasso, Coordenador 
de TI. 
  
"As soluções da CLIPE nos dão uma visão mais assertiva do controle da produção nas empresas 
terceirizadas (costura, bordado, lavanderia, etc.). Podemos acompanhar a situação do andamento 
da produção externa e também saber os problemas encontrados pelos prestadores de serviço assim 
que estes os identificam" comenta Guilherme Rosso de Souza , Líder do Relacionamento com os 
Terceiros. 
  
"A equipe da CLIPE estava realmente empenhada em fornecer soluções de contorno com rapidez 
no período após o GO-LIVE. As informações integradas deram uma visão clara para nossos usuários 
internos e também para nossos parceiros do que está indo e vindo para cada prestador de serviço" 
diz Beatriz Marcelina Coelho, Analista de TI.  
 


