
CONSULTORIA DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

Turning knowledge into value



A SCORE ATUA
NAS SEGUINTES ÁREAS:

CONSULTING
Combinando conhecimento de
indústria, processos de negócio e
arquiteturas de referência,
apoiamos os nossos clientes ao
longo de todo o ciclo de vida dos
Projetos e Iniciativas de TI.

DIGITAL

OPERATIONS

Apoiamos os clientes a avaliar e
implementar uma arquitetura que
permita recolher, guardar e explorar
os dados existentes, transformando-os
em valor para o negócio.

Garantimos a correta exploração e
evolução do sistema, atendendo à
melhoria da qualidade e níveis de serviço
acordados. Através de Serviço de Gestão
Aplicacional, apoiamos os clientes a
focar nas atividades do negócio.

Garantimos a gestão de toda a plataforma de
suporte dos Sistemas SAP do cliente, ao longo
do Ciclo de Vida das aplicações (Instalação,
Exploração e Upgrades). Através do Serviço
AlwaysOn asseguramos serviço 24x7
garantindo segurança e continuidade do
negócio do cliente.

Perfil adequado ao projeto,
de forma eficiente e
flexível.

BigData and IoT
Arquitecture

Serviço de Gestão
Aplicacional

Gestão Infraestruturas
SAP (24x7) Outsourcing

DataScience
and Analytics

Robotic Process
Automation

Utilizando metedologia própria de
Data Science, baseada em “boas
práticas”, e ferramentas de standard
do mercado pretendemos apoiar os
clientes a tranformar dados e
informação em Valor para o negócio.

Apoiamos os clientes a implementar
um processo de maior eficiência
operacional através da robotização de
tarefas com elevado desempenho e
menor risco de erro, libertando os
colaboradores para tarefas de maior
valor acrescentado.

Enterprise/Business
Solutions Architect

IT/IS Planning
and Procurement

Project Management
Office (PMP/PMO)

Business Processes
Optimization

Performance
Management Model

Change Management

Conhecimento de indústria sobre
os seus processos de negócio
e requisitos regulatórios

Experiência comprovada,
boas práticas e metolodogias

de referência

CONSULTING
SERVICES

UTILITIES

INSURANCE

AVIATION

PUBLIC SECTOR



SAP Industry
Solution

INSURANCE

SAP Industry
Solution
PUBLIC
SECTOR

SAP
CONSULTING
SERVICES

SAP HANA

SAP
BUSINESS
SUITE

SAP Industry
Solution

UTILITIES

SAP SERVICES

PROJETOS E CLIENTES
DE REFERÊNCIA
Mais de 100 Projetos nas
diversas componentes e
aplicações SAP em
empresas de referência
nacionais e nternacionais.

SAP PLATFORM
Profundo conhecimento da plataforma SAP no
suporte aos processos de negócio e processos
de transformação dos clientes.

EXPERIÊNCIA RECONHECIDA
Equipa de consultores com elevada experiência que
conjugam as melhores práticas de implementação
com conhecimentos da solução.

SAPCONSULTING

SERVICES

Differentiate knowledge

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM)
As nossas ofertas de HCM colocam a experiência do
Colaborador no centro da Gestão do Capital Humano,
proporcionando as melhores experiências, no momento
mais certo, com soluções para envolvimento dos
Colaborares, feedback sobre ciclo de vida e otimização
de benefícios.

Permitindo aumentar a produtividade da sua Empresa
com as melhores soluções de e para Recursos Humanos.
Assim a nossa oferta de HCM combina automatização e
análise de dados, competências e tecnologia para atrair
e reter os Colaboradores mais talentosos, bem como
garantir uma maior eficiência Empresarial, simplificando
processos e procedimentos.

Robotic
Process
Automation

Core RH
Gestão de Talento

Gestão de
Formação

Salários

Compensações

Workforce
Management

Gestão de Despesas

Analytics

eLearning



Alameda dos Oceanos, 41K – 32 A/B
1990-203 Lisboa - Portugal

telefone: +351 218 027 510

email:mail@score.pt

website: https://score.pt

A SCORE é uma consultora de sistemas de informação focada em colocar a tecnologia ao serviço da otimização e crescimento
do negócio e com especial expertise em soluções SAP.

Fundada em 2005, a SCORE tem crescido sustentadamente com base numa estreita relação de parceria com os clientes e
numa equipa motivada e continuamente valorizada. A realização de projetos de sucesso e diferenciadores representou a
alavanca para o desenvolvimento internacional.

Cobertura de todo o ciclo
de vida dos projetos

Desta forma consegue ter um
interlocutor único com uma
visão abrangente e uma
capacidade de resposta em
toda a linha.

Conhecimento do negócio
e não apenas da tecnologia

Desta forma consegue
acrescentar valor não apenas
através das competências
tecnológicas e da
incorporação das boas
práticas e metodologias, mas
também na própria melhoria
dos processos de negócio.

Senioridade
e multidisciplinariedade

Apostamos na sua
qualificação, formação e
certificação nas tecnologias e
metodologias mais
reconhecidas. Temos uma
baixa taxa de rotatividade,
garantindo o reforço de
competências e o
crescimento profissional.

Experiência comprovada
em Clientes de referência

Tanto em Portugal como
além-fronteiras, trabalhamos
com empresas líderes no seu
segmento, startups
inovadoras e entidades
públicas que têm contado
com a SCORE para colocar os
seus sistemas ao serviço do
negócio.

PORQUÊ A SCORE

QUEM SOMOS

Alguns números-chave que demonstram o crescimento, valor-acrescentado
e posicionamento da SCORE como consultora de sistemas de informação:

14+

12+

60+
Clientes de referência
Nacionais e Internacionais

150+

4M€+

80+
Anos de Atuação
no Mercado

Anos de Experiência
Média dos Consultores

Projetos em Industrias-Chave
com forte know-how

Faturação Anual

Consultores
na Equipa

PARCERIAS:


