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 Tecnologia atua na criação de novas
soluções, desenvolvimento de software, estudo e
aprimoramento de novas tecnologias, e outros
relacionados a Fábrica de Software.
A Galpão A2 Digital foi criada com o propósito de
construir apps eficientes e produtivos, levando
inovação para empresas dos mais variados
segmentos, a Galpão A2 Digital une todo o
conhecimento do Grupo A2 com as melhores práticas
de fábrica de software.
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Vertical Oracle
A vertical especializada em Oracle é um dos principais focos de atuação do Grupo A2
Evolution. As certificações e a qualificação de nossos profissionais garantem o sucesso de
nossos serviços. Em 2014, a InfoA2 Consultoria foi reconhecida pelo Oracle Consulting
Award como Best Development Partner. A InfoA2 Consultoria foi a única consultoria
brasileira a receber tal prêmio pela atuação junto a Oracle Consulting, avaliada pela
qualidade dos serviços prestados.
Consultoria funcional / técnica e Fábrica de Software
A InfoA2 Consultoria conta com uma equipe interna especializada, cobrindo todo
o conhecimento funcional e técnico dos módulos dos ERPs Oracle, como EBS e
Oracle ERP Cloud
-Utilização de consultores certificados;
-Atuação em projetos de diversos segmentos de mercado;
-Implementação, upgrades e rollouts;
-Experiência em Assessments e análises de aderência;
-Reconhecimento pela expertise em integrações
-Experiência em análise de performance.

Vertical SAP
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 / técnica e Fábrica de Software
- 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;
- Análise de performance SAP (inclusive Standard);
- Consultoria em Arquitetura tecnológica;
- Consultoria em segurança (dentro e fora do SAP);
- Profissionais On Demand;
- Archiving

Galpão A2 Digital

Esta vertical de atividade do Grupo A2 foi fundada em 2018, em meio a um mercado de
competitividade intensa, estruturada para atender fornecedores globais com soluções de
alto valor agregado e baixo risco.
Conta com um time em constante evolução, nossos arquitetos, programadores, UX (design,
Testing) elevam o conceito de otimização e usabilidade nos produtos desenvolvidos.
Tornando nossos clientes mais competitivos e alinhados com mercado corporativo.
Tem como objetivo o desenvolvimento de plataformas, aplicativos, integrações e demais
ações de automação de processos, sempre visando potencializar a capacidade de atuação
do cliente.

Galpão A2 Digital – Estrutura Macro
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Galpão A2 Digital – Integração
A InfoA2 se especializou também na Integração de sistemas diversos.
Atentos a uma realidade de mercado, onde empresas utilizam de mais de um sistema para sua
atuação, a integração de sistemas vem otimizar todo seu processo de uso de aplicações.
Realizamos uma analise do contexto geral, sugerimos a arquitetura mais adequada e
realizamos todas as ações de integração e desenvolvimento necessários. Utilizando as
melhoras e mais atuais ferramentas a disposição no mercado.
Atividades:
- Sustentação de Integração
- Consultoria em Integrações de Sistemas
- Desenvolvimento de Integração entre Sistemas
- Arquitetura de Integração entre Sistemas
SOLUÇÕES:
- Oracle Integration Cloud
- Amazon AWS
- Google Cloud
- Microsoft Azure
- DevOps
- DigiBee

Galpão A2 Digital – Integração

Vertical de Produtividade
Um time dedicado a produtividade e performance. A InfoA2 Consultoria conta com um
time capaz de verificar os processos empresariais e propor mudanças ou robotização
dos processos.
Promovemos otimização dos processos existentes, eficiência operacional, economia
com FTEs, redução dos riscos do negócio e uma consequente transformação digital.
RPA
Descoberta de oportunidades

Alto Volume

Múltiplos Sistemas
Ligados

Tarefas Repetitivas

Entrada de Dados Manual

Processos baseados em
lógica e regras

Alto número
de FTEs

Sustentação / Operação Assistida
Serviços de Sustentação
- Suporte ao cliente para os níveis 1, 2 e 3;
- Gestão dos chamados junto aos fabricantes
dos produtos;
- Projetos de melhorias;
- Diminuição de incidentes.

Operação assistida
- Manutenção Preventiva;
- Manutenção Corretiva;
- Manutenção Evolutiva;
- Análise de processos;
- Suporte à Produção;
- Atendimento aos SLA’s.

Processo outsourcing
- Absorção;
- Estabilização;
- Identificação das Necessidades;
- Planejamento;
- Execução;
- Homologação;
- Implantação.

Gestão de Pessoas
A InfoA2 Consultoria constituiu sua área de Recursos Humanos a partir do
conhecimento de psicólogos especializados na seleção e qualificação de
profissionais de TI.
- 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.

Confiam em nosso trabalho

Parcerias Estratégicas
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