SAFIRA estabelece parceria com a MEGA para a disponibilização das
suas soluções em Portugal e nos PALOPs
A SAFIRA enriquece o seu portfólio de soluções de gestão de processos de negócio das organizações,
através da oferta da MEGA (www.mega.com), da qual é a representante para o mercado português,
Angola e Moçambique. Mais uma vez, a SAFIRA demonstra o seu compromisso em acompanhar as
necessidades actuais e futuras das organizações ao oferecer soluções que permitem maximizar a sua
performance, reduzir custos, criar agilidade no negócio e identificar e manter um nível adequado de
riscos.
Oeiras, 27 de Abril de 2011 – A SAFIRA, fornecedora de soluções tecnológicas e serviços de
consultoria no mercado nacional e internacional, acaba de reforçar a sua oferta na área de soluções
orientadas a processos, através da sua parceria com a MEGA, líder mundial em Business Process
Analysis, Enterprise Architecture e Governance, Risk & Compliance. O objectivo é estender o âmbito
de actuação da MEGA a novos países, nomeadamente Portugal, Angola e Moçambique, e
enriquecer o portfolio da SAFIRA com o que de melhor se faz no mundo nesta área.
O software MEGA Suite ajuda as empresas a melhorar a performance do negócio, diminuir os
custos operacionais e reduzir os riscos corporativos. A oferta incorpora as melhores práticas de
gestão de processos, a utilização de metodologias reconhecidas e a integração dos standards
internacionais, através das seguintes soluções:


Business Process Analysis (BPA), que fornece uma compreensão clara da forma como a
organização funciona, a partir da cadeia de valor do cliente, dos procedimentos operacionais e
dos fluxos de trabalho automatizados. Esta oferta é impulsionada por uma abordagem de
modelagem, que ajuda a optimizar a gestão de processos de negócios, apoiando os projectos
de melhoria de processos de negócio, incluindo certificação ISO, Six Sigma ou ITIL.



Enterprise architecture (EA), que ao integrar a arquitectura corporativa com a análise de
processos de negócio e de TI, suporta a governação de TI e proporciona uma melhoria
contínua dos processos de negócio e da gestão da mudança, criando assim valor para o
negócio. Baseado numa arquitectura que engloba uma visão ao nível do negócio e de TI, a
solução integra vários modelos e ferramentas de transformação que permitem trabalhar de
forma incremental para entregar e obter resultados a curto prazo. A participação activa em
organização de definição de standards, facilita o suporte nas principais frameworks (Zachman,
TOGAF, DoDAF, NAF, FEA).



Governance, Risk and Compliance (GRC), que ajuda a maximizar a performance do
negócio dentro de níveis aceitáveis de risco, apoiando os executivos a coordenar os seus
esforços, gerindo e comunicando a informação de forma consistente. A solução ajuda a
estabelecer um sistema de governação integrado e adaptado, correlacionando riscos e
processos complexos garantindo de forma consistente a gestão de riscos corporativos, a
gestão de risco operacionais, a gestão de auditorias internas e a gestão de conformidade.

A SAFIRA vai fornecer serviços de valor acrescentado que vão desde a instalação e configuração do
produto, a formação nas ferramentas até à consultoria nas áreas identificadas da solução MEGA.
“As empresas com operações globais esperam o nível máximo de serviço e suporte em qualquer parte
do mundo,” referiu Lucio de Risi, CEO da MEGA. “Para tal, pretendemos estender continuamente o
alcance geográfico da MEGA Suite através de parcerias com profissionais altamente experientes como
é o caso da SAFIRA.”
“A nossa experiência e competências em gestão de processos de negócio têm ajudado os nossos
clientes a lidar com desafios crescentes. A adição de soluções ainda mais sofisticadas e de grande
valor-acrescentado através da MEGA Suite vai providenciar-lhes uma nova vantagem competitiva,”
salientou Hugo Velosa, Manager na SAFIRA.

Sobre a MEGA
Com escritórios em 8 países e uma rede de 27 parceiros, a MEGA está presente na América, Europa, Ásia, África e
Médio Oriente, fornecendo soluções de Enterprise Architecture, Business Architecture, Business Process Analysis e
Governence, Risk & Compliance. Tendo como base a MEGA suite, estas soluções são utilizadas por mais de 75 mil
empresas em todo o mundo. O portfolio de clientes da MEGA inclui a Aetna, BAE Systems, Cardinal Health, Choice
Hotels, Cox Enterprises, DirecTV, JC Penney, Medco Health Solutions, Nissan e Procter & Gamble.
Para mais informações visite www.mega.com
Sobre a SAFIRA
A SAFIRA desenvolve soluções e disponibiliza serviços de TI a empresas líderes dos principais sectores da
economia, a nível nacional e internacional. Presta serviços de engenharia para aconselhar, auditar, arquitectar,
conceber e gerir os sistemas de informação que suportam os negócios das organizações. A actuar no mercado
desde 1997, a SAFIRA tem cerca de 50 clientes activos e uma equipa de mais de 100 profissionais altamente
qualificados. Pelo quarto ano consecutivo, a SAFIRA foi considerada como uma das melhores empresas para
trabalhar em Portugal, de acordo com o estudo independente da Exame/Accenture. A SAFIRA tem a sua sede em
Oeiras e uma sucursal em Varsóvia (Polónia).
Para mais informações visite www.safira.pt
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