
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pequenas Empresas Grandes Negócios 
 

O Sistema integrado de Gestão Empresarial HBS-ERP é uma aplicação completa para administração de 

negócio de pequeno e médio porte, pois possui gestão de produção, controle de estoques, resuprimento por 

ponto de reposição e administração integrados. Abrange o essencial para o perfeito gerenciamento das 

áreas de PCP, Estoques, Compras, Vendas, Faturamento, Marketing e Controles Financeiros completos, 

essenciais no dia-a-dia de um negócio enxuto, bem administrado e bem eficiente. É uma solução 

tecnológica de baixo custo que resolve os problemas diários de qualquer organização que busca o máximo 

de eficiência em seus processos, sem onerar seu caixa e expansível de acordo com o crescimento da 

empresa. 
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HBS-LOC Sistema Integrado de Gestão de Locadoras  
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Realidade Atual 
  

Vale se perguntar: 

Como posso romper as fronteiras do meu negócio, aumentar minha 

receita e expandir a empresa sem perder o controle da organização ? 

A tecnologia quando bem aplicada reduz custos operacionais e promove 

uma gestão eficiente na área financeira, através da padronização de 

processos no contas a pagar e receber, transparência nas operações do 

dia-a-dia e definição clara dos procedimentos para tratamento e controle

da produção, estoques, além da pro-atividade e suporte à tomada de 

decisão.  

“Em outras palavras, as rotinas de gestão informatizadas se encarregam 

de executar com segurança as regras do seu negócio com cada um dos 

clientes e fornecedores, enquanto os colaboradores, sócios e gerentes, 

cuidam das exceções do processo, liberando-os para o trabalho 

produtivo, análise e a efetiva execução das operações essenciais da

empresa”. 

 
Vantagens do  

Sistema HBS-ERP  

 
• Software moderno, atualizado 
• Software amigável 
• Suporte e treinamento 
 
• Utiliza as melhores práticas 
• Totalmente integrado 
• Evita perda de dados 
• Resposta rápida na tela 
 
• Padronização de Processos 
• Melhoria na administração 
• Eliminação de erros humanos 
 
• Redução de custos 
• Redução de perdas 
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A forma mais eficiente de expandir o seu negócio.
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Prepare-se agora 
  

O Sistema HBS-ERP de Gestão Integrada, integra pessoas, informação e 
processos, através de tecnologias consagradas de mercado. Reúne todas 
as informações necessárias para a administração da empresa, 
sincronizando dados com as funcionalidades do negócio. 

O HBS-ERP é um sistema especializado na gestão de pequenas empresas 
que vivem, trabalham e dependem de uma administração eficiente no 
seu dia-a-dia, sem perder sua visão de crescimento.   

 

Solicite-nos uma visita sem compromisso 

contato@hibridus.com 

PREÇOS PROMOCIONAIS 
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Cadastros Principais  
• Clientes 
• Fornecedores 
• Vendedores 
• Materiais 
• Produtos Acabados 
 
Principais Processos 
 
Controle de Gestão 
• Produção 
• Compras 
• Recebimento 
• Requisições 
• Estoques 
• Custos 
 
Vendas 
• Telemarketing 
• Pedidos 
• Comissões 
• Faturamento 
 
Financeiro 
• Contas a Pagar 
• Contas a Receber 
• Fluxo de Caixa 
• Emissão de Boletos 
• Relatórios de Controle 
 
Negócio 
• Atende empresas e 
• Atende Filiais 
• Usuários Ilimitados 
 
Integração 
• HBS-EIS – Sistema de 

Inteligência de Negócios 
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Integrar é superar limites em seus processos.



 

A Hibridus é uma empresa de tecnologia com foco em projetos de 
desenvolvimento, treinamento e consultoria para empresas de diversos 
segmentos. Nossos serviços de desenvolvimento de aplicações sob 
medida visam, sobretudo, atender as demandas das principais áreas de 
negócio de empresas que necessitem de soluções rápidas para sua 
gestão, essenciais na administração do seu dia-a-dia. 
 

 

Nossa Missão 
 

Produzir e implementar soluções tecnológicas personalizadas de real 
valor agregado que atendam as verdadeiras necessidades do negócio dos 
nossos clientes, que garantam custos reduzidos e benefícios atraentes, 
velocidade, disponibilidade, suporte e qualidade em atendimento. 

 
Princípios 
 

• Agilidade; 
• Qualidade; 
• Atendimento;  
• Segurança;  

 
Resultados obtidos em nossos clientes 
 

• Controle efetivo e redução de custos; 
• Crescimento em vendas; 
• Apuração segura de resultados;  
• Custeio de produção e precificação;  
• Melhoria no controle de compras e estoques;  
• Melhoria nos controles financeiros; 

 
Suporte 

 
A equipe da Hibridus auxilia a sua empresa a se adaptar corretamente as 
exigências fiscais do seu segmento de mercado e a superar os obstáculos 
administrativos da gestão do seu negócio, fornecendo um sistema 
moderno de planejamento, organização, controle e avaliação de 
desempenho financeiro e comercial que lhe auxilie a tomar decisões e 
ter uma visão global da sua empresa. 

Opinião de Clientes 
 
 
“A Hibridus tem me surpreendido 
a cada dia. Sempre tem novidades 
no seu trabalho, qualidade, prazo 
e inovação em seus sistemas.  
Estou bastante contente com 
eles." Edy Alves, Diretora da 
Ativa Locações, São Paulo.  
 

O atendimento foi rápido e muito 
eficiente, fiquei contente com o 
resultado." Isaias Mucci, Diretor 
da Cinisa Painéis Eletrônicos, 
Sorocaba. 
 
Sem dúvida nenhuma foi a melhor 
solução que contratei. Ganhei 
muito com o controle do sistema 
sem falar no atendimento que é 
10!" João, Jhony Modas, Juquiá. 
 
 
Tecnologias: 
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Desafios Complexos, Soluções Simples 

Centro de Desenvolvimento
Parque Tecnológico de Sorocaba

Av. Itavuvu  11.777
   Sorocaba – SP – Brasil  

CEP: 18078-005

Telefones: (15) 3202-6673
(11) 949-541-216

 www.hibridus.com
   contato@hibridus.com 


