
Fazemos a migração de dados de outros sistemas
gratuitamente. Você não vai precisar redigitar seus
dados. Perdeu tudo? Relaxa! migramos seus dados
usando o XML de suas compras e vendas que estão
no site da SEFAZ .

Sabemos que o momento econômico está difícil, por
isso estamos abertos a negociação. Quanto você
paga mensalmente pelo sistema que está usando?
Talvez esteja pagando muito e recebendo pouco.
Talvez o suporte seja até atencioso, bacana, virou
amizade, mas se o sistema só te dá trabalho, tira a
tua produtividade, causa estresse, não adianta
manter uma relação baseada só em simpatia.
Sistema bom é sistema que facilita, poupa tempo,
diminui o trabalho, evita erros. É isso que temos a te
oferecer, um jeito melhor de trabalhar.

Você pode ficar chocado ao saber que fizemos um
sistema pra dar o mínimo de suporte. Isso mesmo,
quando você liga demais para o suporte é sinal que
não está conseguindo trabalhar sozinho, o sistema
não está te ajudando. Essa comunicação com o
suporte muitas vezes é estressante para ambos os
lados. Pensando nisso fizemos um sistema que
facilite cada vez mais a sua vida, desde o
recebimento do XML da compra da mercadoria até a
conclusão da venda para seu cliente. Um bom
sistema não se mede pela quantidade de
atendimentos que se faz, e sim pela ausência deles.
Pague para ter menos problemas, mas se precisar,
conte sempre com nossa atenção e competência,
esse é o nosso foco.

Sistema bom dá menos suporte

Alguns ramos de negócio

Economize com a troca de sistema

Facilitamos a troca do sistema

As�vezes�você�está�fazendo�as�coisas
do�jeito�mais�difícil.

E�não�quer�conhecer�outras�soluções.

Mas�estaremos�sempre�prontos,�para
ajudar�você!
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Esse recurso permite que nossos analistas configurem
rapidamente o ambiente para a empresa.ideal sua

S milhares deão parâmetros definindo o que vai
aparecer nas telas, relatórios, estética de
impressos, regras de negócio, formulas de cálculo, etc.

colunas de

Se você quiser algo que ainda não existe no sistema,
nós criamos pra você. Foi acatando a todos os desejos
de nossos clientes que temos hoje um dos melhores
sistemas do Brasil. Se o seu pedido tiver lógica, vamos
encontrar um meio de realizar pra você.

Neste exemplo, mostramos o menu principal do
sistema Plenosoft com a maioria dos botões liberados
para uma determinada empresa.

E agora, depois de configurado, somente o que o
funcionário terá acesso.

Menos acesso siginifica; menos responsabilidades, e
mais facilidade para o funcionário trabalhar.

Em resumo, nosso analista define o primeiro nível de
acesso, que é o que a empresa precisa, e o patrão
define o segundo nível, que é o que o funcionário
precisa.

Na informática, menos é mais!

Não há como dizer nesse pequeno espaço todas as
facilidades que o sistema Plenosoft tem a oferecer,
mas nosso grande diferencial é a capacidade de
adaptação a cada ramo de negócio. O sistema pleno
tem tudo, mas só mostra na tela o que você precisa
usar efetivamente.

Imagine você olhando o cadastro de um produto, a
empresa só usa 15 campos de informações, mas o
sistema mostra 50 campos, então são 35
atrapalhando, confundindo, causando dúvidas. Pra
que mostrar o campo Dolar para uma empresa que não
é uma importadora? A empresa precisa mesmo de
todos esses campos?

E agora um cadastro simples, só com o que é utilizado.

Cadastro com
informações

demais

E também é fácil para o empresário definir no sistema o
que seus funcionários terão acesso.


