Negócios à Sua dimensão
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O seu Software de Gestão
acompanha-o?
O ArtSOFT pode ser a solução de gestão da sua empresa.
O ArtSOFT Profissional permite o controlo total sobre a gestão da
sua empresa, assegura total fiabilidade da informação para a gestão
comercial e financeira e garante o rigoroso cumprimento das regras
de negócio estabelecidas, possibilitando deste modo gerir a sua
empresa em tempo real de forma automatizada, segura e inovadora.
O ArtSOFT aumenta a produtividade da sua empresa > possibilita
a automatização de tarefas de carácter rotineiro > exige menos
recursos > minimiza a falha humana > os processos operacionais
são mais eficientes > aumenta a satisfação dos seus clientes.
É uma ferramenta de gestão simples em termos de utilização e muito
abrangente em termos de funcionalidades.
O ArtSOFT é já a 5ª geração de produtos T.I. Tecnologia Informática,
resultado da experiência, inovação e abrangência da oferta de
soluções de gestão conservando os seus principais conceitos:
automatização de processos, transparência, abrangência, orientação
a resultados, arquitectura web, actualização permanente, baixo custo
de propriedade e rápido retorno do investimento.
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Ameaças?
Porque não transformá-las em oportunidades?
O mercado é cada vez mais volátil e competitivo.
Se uma análise estratégica sempre foi importante, actualmente são
vários os factores que fazem com que se tenha tornado imprescindível
a qualquer negócio.
Faça o diagnóstico da sua empresa e defina os seus objectivos
estratégicos.
Uma ameaça que pode vir a afectar o funcionamento da empresa
não é obrigatoriamente uma má notícia, porque não explorar novas
opções e conquistar um conjunto de novas capacidades?
> Criar um novo produto?
> Investir em equipamento?
> Melhorar a qualidade do produto?
> Melhorar a qualidade do serviço?
> Apostar na divulgação?
O ArtSOFT ajuda-o a reagir de forma mais positiva às constantes
ameaças que se colocam através de ferramentas de apoio à gestão
inovadoras concebidas para melhorar a capacidade de decisão e
planeamento estratégico.
Não desperdice as oportunidades!
Diga sim a novos desafios!
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Gestão Pro-Activa
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Solução Simples
O ArtSOFT é uma solução de gestão simples, mas abrangente, que
pode ser personalizada à medida da empresa e optimizada em função
dos seus requisitos.
A sua flexibilidade caracteriza o ArtSOFT como uma ferramenta de
gestão eficaz e adequada às diferentes áreas empresariais.
A capacidade do ArtSOFT em tratar a gestão de forma inovadora,
centra-se em dois vectores fundamentais: por um lado na procura
incessante de novas tecnologias e novas ferramentas de
desenvolvimento, por outro, na adição de novos processos de análise
de dados, parametrização e controlo de processos, permitindo
automatismos e respondendo às necessidades de tratamento de
informação de gestão da sua empresa.
O crescimento do ArtSOFT reflecte o acompanhamento da evolução
do mercado.
O ArtSOFT é uma ferramenta de gestão que integra a orientação
estratégica global da empresa e responde simultaneamente às
necessidades específicas de cada um dos seus departamentos.
A diminuição de custos operacionais, o aumento de produtividade e
rentabilização do negócio são benefícios que reduzem
significativamente os custos de propriedade do ArtSOFT resultando
num rápido retorno do investimento.
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Inovador ... mas simples
Simples ... mas abrangente
Abrangente ... mas flexível

>
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Ferramenta Abrangente
O ArtSOFT é uma ferramenta de gestão muito abrangente, composta
por múltiplos módulos e funcionalidades que respondem às
necessidades e características de vários ramos de actividade.
Convidamo-lo a conhecer o ArtSOFT e ser surpreendido com o grau
de adaptação ao seu negócio.
Optimizado para uma constante automatização de processos, o
ArtSOFT está preparado para adaptação à medida de qualquer
requisito novo ou já existente, permitindo desta forma uma melhor
adequação aos processos da empresa, tornando-os mais céleres e
eficientes.
Esta solução permite evoluir com a empresa adaptando-se ao seu
crescimento, tanto ao crescente volume de informação como à
crescente necessidade de postos ou módulos. A evolução do ArtSOFT
é feita através de um processo de escalabilidade sem manutenção
técnica, o que faz do ArtSOFT uma das soluções de gestão mais
evoluídas do mercado.
Conheça melhor estas e outras funcionalidades em www.artsoft.pt
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Inovação
Flexibilidade
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Mudanças e novos desafios exigem respostas rápidas!
A constante evolução de ArtSOFT face às necessidades do mercado
tornaram-no num dos mais competitivos produtos da actual oferta
nacional de ferramentas de apoio à gestão.
Para que os utilizadores do ArtSOFT possam usufruir de todos os
melhoramentos e alterações efectuadas, e de todas as funcionalidades
criadas por um preço reduzido, foi disponibilizado um Contrato de
Actualização Permanente (C.A.P.).
Sempre tranquilo ...
Com o C.A.P. acabam-se as preocupações de actualização de software,
proporcionando acesso antecipado a novas funcionalidades
e garantindo acesso à próxima versão ArtSOFT.

Inclui:
> todas as alterações legais e fiscais;
> todas as novas funcionalidades e melhoramentos;
> vantagens comerciais na aquisição de novos módulos;
> vantagens comerciais na aquisição de mais postos de trabalho;
> o acesso à próxima versão anual do ArtSOFT.
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Evolução
Tranquilidade
Continuidade >
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Há ambição maior do que ver a sua empresa crescer?
Parece uma pergunta banal, mas você devia fazê-la. Acreditamos que
só é possível evoluir e responder de forma criativa e eficaz em contextos
de grande competitividade quando apoiado por uma solução de
gestão fiável na obtenção de informação e inovadora na criação de
soluções.
O ArtSOFT é uma solução concebida a pensar numa perspectiva
de evolução, crescimento e consolidação do sucesso das empresas.

O que torna o ArtSOFT Único?
> Análise de factores críticos do negócio.
> Visão integrada do negócio em tempo real.
> Avaliação de resultados.
> Capacidade de decisão e planeamento estratégico.
> Satisfação e fidelização de clientes.
Não fique satisfeito em manter sempre o mesmo nível
de qualidade, queira sempre mais!
ArtSOFT Business Software
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Eficácia
Produtividade
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www.artsoft.pt

217 107 220
217 107 239
E-MAIL tecnologia@artsoft.pt
TEL +351

DT- folhartsoft-5000-0609.1

FAX +351

