HISTÓRIA
RIA DE SUCESSO
Módulo Security Solutions integra Salesforce com Totvs
Plataforma de Integração Magic xpi foi escolhida para garantir comunicação entre o CRM e o ERP

Empresa
A Módulo é uma empresa brasileira, com atuação
internacional, especializada em soluções para
Governança, Riscos e Compliance. É líder nos
segmentos de Segurança da Informação e Gestão
de Vulnerabilidades em TI ( IT GRC ), Gestão de
Riscos
Operacionais,
Gestão
de
Riscos
Corporativos ( ERM – Enterprise Risk Management),
de Centros Integrados de Operações para Gestão
por Indicadores, Cidades Inteligentes e Grandes
Eventos.

Desafio

redução do tempo, em comparação
com
com outras
plataformas.Os
resultados
são
altamente
satisfatórios”.

Benefícios
A diretora da Modulo comenta que “o Magic xpi é
tão funcional que nem lembramos que ele existe,
pois ele roda perfeitamente
nte e faz com que as duas
soluções se comuniquem em perfeita harmonia.
harmonia O
atendimento dado pela equipe de implantação da
Magic Software Brasil também superou as nossas
expectativas”.
Mais informações:
informações http://www.modulo.com.br

Para melhorar o relacionamento com o cliente a
Módulo Security Solutions investiu
u na plataforma
Salesforce.com.Como
Como o relacionamento com cliente
também envolve a comunicação
unicação de dados com o
ERP, havia a necessidade de se escolher uma
plataforma de integração com capacidade
capacida
de
integrar uma solução em Nuvem,
vem, no caso o
Salesforce.com, com sistemas de gestão, neste caso
o Totvs.A
A plataforma Magic xpi foi a escolhida
para realizar esta interface entre ambos os
sistemas, além de outros legados.

Solução
Rosangela Caubit, diretora
iretora de Serviços da Módulo
Security Solutions, explica que, além do Magic xpi
possuir todas as funcionalidades necessárias para
o projeto, ele é homologado pela Salesfoce.com e
também já possui projetos de integração com o ERP
da Totvs. “Oferecer os conectores necessários para
garantir a perfeita comunicação entre as soluções é
vital para o sucesso do projeto.. A integração
ocorre de forma fácil e rápida,, com uma grande
www.magicsoftware.com
www.magicsoftware.com.br
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Sobre a Magic Software Enterprises
A Magic Software Enterprise (NASDAQ: MGIC)
potencializa clientes e parceiros ao redor do
mundo com tecnologia mais inteligente, que
oferece aos usuários uma experiência multi-canais
multi
de lógica e dados corporativos.
Nossas plataformas a prova de futuro oferecem um
ambiente produtivo para o desenvolvimento e
execução, eficaz integração de aplicações de
negócios, suportando canais de execução
escaláveis, incluindo: on premise, Web (HTML5),
Internet Rica, mobile eSaaS.
Utilizando uma abordagem inovadora orientada
por metadados e um amplo conhecimento do
futuro, nós entregamos produtos e serviços que
podem ser executados com o mínimo esforço,
enquanto fazemos o melhor uso do investimento
existente.

negócios para acelerar sua performance nos
negócios.

Mais informações:

http://www.modulo.com.br
modulo.com.br
http://www.magicsoftware.com.br
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Conseguimos, em 30 anos de experiência, milhões
de instalações ao redor do mundo, alianças
estratégicas com líderes globais de TI, incluindo:
IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce.com e SAP.
Tudo isso para tornar possível aos clientes a
adoção sem complicações de novas tecnologias e
a maximização de suas oportunidades de
negócios.
Com presença em mais de 50 países, incluindo 14
escritórios regionais, nós colaboramos de perto
com nossos clientes e milhares de parceiros de

www.magicsoftware.com
www.magicsoftware.com.br

