


Quem somos

A InfoA2 Consultoria atua nos processos de 
implementação de projetos, suporte, sustentação, 
operação assistida, alocação de mão de obra
especializada, treinamento, entre outros.

A InfoA2 Consultoria atua na criação de novas soluções, 
desenvolvimento de software, estudo e aprimoramento de
novas tecnologias, e outros relacionados a Fábrica de 
Software.

O Grupo A2 
Evolution

é composto pelas
empresas

InfoA2 Consultoria e
InfoA2 Tecnologia.

120
COLABORADORES

Unidades em:
Alphaville – Barueri
(SP), Moema – São
Paulo (SP), e Campo
Largo (PR)



SOLUÇÕES

SOLUÇÕES ORACLE 
Cloud / On-premise
• Consultoria Funcional
• Consultoria Técnica
• Fábrica de Software
• Produtos

SOLUÇÕES SAP
• Consultoria Funcional
• Fábrica de Software

Unidades de Negócio

SERVIÇOS

SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS

OPERAÇÃO ASSISTIDA

FÁBRICA DE SOFTWARE

GESTÃO DE PESSOAS



A vertical especializada em Oracle é um dos principais focos de atuação da InfoA2.
As certificações e a qualificação de nossos profissionais garantem o sucesso de 
nossos serviços.

Soluções Oracle

Consultoria Funcional e Técnica: A InfoA2 conta com uma equipe
interna especializada, cobrindo todo o conhecimento Funcional e Técnico dos
módulos do ERP Oracle EBS, tanto em Cloud como on-premise.

Utilização de consultores certificados;
• Atuação em projetos de diversos segmentos de mercado;
• Experiência em implementações e upgrades do ERP;
• Experiência em Assessments e análises de aderência;
• Experiência em análise de performance.



Soluções Oracle - Cloud

ERP
Um ERP Cloud (comercializado no modelo SaaS) é um software que é mantido numa rede de 
servidores remotos, e não nas instalações de uma empresa. O armazenamento na nuvem 
disponibiliza uma alternativa mais moderna e menos custosa do que as antigas soluções 
“instaladas”. Diminui a necessidade de investimentos (CapEx) com aquisições de software, 
middleware, hardware e aumento da equipe de suporte.

Oracle Financials Cloud
Oferece uma ampla suíte de módulos e recursos projetados para capacitar uma administração 
financeira moderna e promover o sucesso dos clientes com processos agilizados, maior 
produtividade e decisões de negócios aprimoradas



Soluções Oracle - Cloud

Oracle Purchasing Cloud
Permite que você agilize e automatize os processos que abrangem desde a compra até o 
pagamento, colocando em vigor os preços e termos negociados e garantindo a conformidade com 
as políticas.

Oracle Planning and Budgeting Cloud
Permite que organizações de todos os portes adotem rapidamente aplicativos de planejamento e 
orçamento de classe mundial, sem qualquer investimento em infraestrutura CapEx, direcionando a 
funcionalidade líder de mercado além do departamento financeiro da empresa, com opções de 
implantação flexíveis e praticamente nenhuma curva de aprendizado.

Expenses
É uma solução completa e de ponta a ponta para o gerenciamento digital de despesas. A solução 
(de rápida implementação) oferece aos colaboradores interfaces amigáveis de entrada de dados 
(online e offline), além do gerenciamento e controle de despesas orientados pelas políticas 
internas.  Com recursos avançados de mobilidade, workflow de   aprovações e gestão dos 
adiantamentos (cruzados com reembolso), a solução captura os dados essenciais para 
gerenciamento e redução de custos efetivos.



Soluções Oracle

Best Development Partner
A InfoA2 foi única consultoria brasileira a receber 
tal premio pela atuação junto a Oracle Consulting, 
avaliada pela qualidade dos serviços prestados.

Em 2014 a InfoA2 foi reconhecida 
pelo Oracle Consulting Award como 



Soluções Oracle

A InfoA2 é uma parceira e fornecedora da Oracle Consulting e adota sua 
metodologia, processos e métricas para implantação e desenvolvimentos 
dos produtos e soluções da plataforma APPS, metodologia esta assertiva 
e validada entre as partes.

Fábrica de Software

Fábrica de Software e produtos da InfoA2 voltada para soluções Oracle. É baseada na
metodologia da Oracle AIM for BFA/Br ou através da metodologia mais atual, a OUM(Oracle
Unified Method).
Nossa metodologia possui métrica de gerenciamento, quality assurance, fábrica de testes,
controle de versões, aplicação de patches, e garantia dos serviços executados.
Nossas fábricas atuam com capacidade superior a 4.000 horas/mês.

Execução das atividades:
• Confecção de documentos técnicos
• Construção de código
• Patches – Empacotamento
• Processos de Quality Assurance – QA
• Sistema de Controle de Versões

Recursos técnicos para:
• Forms / Reports
• PL/SQL
• Workflow
• Java

• BPEL / ODI / OSB
• XML / BI Publisher
• HTML



Soluções Oracle

Principais benefícios:
• Redução de até 80% no tempo de entrada de notas fiscais;
• Reuso do XML após reversão;
• Entrada das notas apenas escolhendo informações através de lista de valores (sem

digitação), sempre com base nas configurações do Oracle RI.
• Tratativa para notas de importação, notas fiscais de mercadoria, notas fiscais de

serviço, CTE, transferência entre filiais e XML de nota complementar;

Principais funcionalidades:
• Rotina em Java que lê o arquivo XML e grava as informações do XML em tabelas

Oracle;
• Tela de processamento do XML com consulta por número da nota, CNPJ ou chave de

acesso;
• De / para dos itens do fornecedor, para os itens internos (cadastro INV) e unidades de

medida;
• Relatório para acompanhamento dos lançamentos efetuados no RI.

IA2nfe
Entrada Automatizada de notas Fiscais - XML



Soluções SAP

• Implantação das soluções do ERP
• Suporte de gerenciamento em implantações SAP
• Suporte em ambiente de Desenvolvimento, Qualidade e

Produção
• Desenvolvimento e Melhorias
• Operação assistida
• Migrações, Upgrades e Rollouts
• Treinamento On Demand
• Suporte tecnológico
• Consultoria em Segurança (Dentro e fora do SAP)
• Profissionais On-demand
• Archiving

A vertical especializada em SAP é mais um foco de atuação da empresa,
com profissionais certificados e qualificados, que garantem o sucesso de
nossos serviços.

Consultoria Funcional e Técnica: SAP ECC



Soluções SAP

Fábrica de Software SAP

• Implementação de um processo único para a produção de software, produtos e
soluções;

• Aplicação de conceitos de células de produção independentes e com estrutura flexível;
• Método de processos produtivos bem definidos voltados à Garantia da Qualidade;
• Processos produtivos transparentes ao Cliente, através de níveis de interações

definidos;
• Alta produtividade, qualidade e confiabilidade;
• Aprimoramento contínuo de Métodos, Técnicas e dos Processos Produtivos;
• Atendimento sob demanda, com custo competitivo.



Serviços
Sustentação de Sistemas e Operação Assistida

SERVIÇOS SE SUSTENTAÇÃO

• Suporte ao cliente para os níveis 1, 2 e 3
• Gestão dos chamados junto aos fabricantes
• Projetos de melhorias
• Diminuição de incidentes
• Atendimento aos SLA’s

OPERAÇÃO ASSISTIDA

• Manutenção Preventiva
• Manutenção Corretiva
• Manutenção Evolutiva
• Análise de processos
• Suporte à Produção

PROCESSO OUTSOURCING

• Manutenção Preventiva
• Manutenção Corretiva
• Manutenção Evolutiva
• Análise de processos
• Suporte à Produção



Serviços

Fábrica de Software Outras ferramentas

Além do atendimento de Fábrica de Software para as Soluções Oracle e SAP, 
a InfoA2 possui atendimento na modalidade de fábrica para as ferramentas:

• Java
• Cobol
• PHP
• Entre outras, sob demanda.



Serviços

Gestão de pessoas

A InfoA2 constituiu sua área de Recursos Humanos a partir do conhecimento de
psicólogos especializados na seleção e qualificação de pessoas.

• Contratação através das melhores práticas de seleção e avaliação do mercado;
• Uso do método Quati para qualificação profissional;
• Time continuamente capacitado e atualizado;
• Hunting especializado;
• Dinâmicas profissionais para auxiliar na detecção de perfis específicos.



Clientes



Clientes



Clientes



infoa2@infoa2.com.br	
+55 (11)	2594-6266
+55	(11)	98718-9205/97240-3060	(whatsapp)
www.infoa2.com.br


