SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA
Atendimento à indústria, comércio, distribuição e serviços em áreas essenciais que carecem de sistemas
e/ou controles para expandir e melhorar o desempenho de sua empresa

“O atendimento foi rápido e muito eficiente, fiquei contente com
o resultado” Isaias Mucci, Diretor da Cinisa Paíneis Eletrônicos,
Sorocaba

O seu negócio mais simples e ágil.
Desenvolvimento de sistemas e aplicações sob
medida do tamanho das necessidades do seu
negócio, para um gerenciamento mais eficiente da
sua empresa.
O seu negócio na internet.
Desenvolvimento profissional de Sistemas Web para
e-Commerce (Loja Virtual), criação de portais e
websites profissionais, intranets, extranets e
soluções em Cloud Computing para atrair e colocar
os seus clientes mais próximos do seu negócio.

Software Factory (Fábrica de Software).
Domínio das principais linguagens de programação e
plataformas tecnológicas acessíveis ao seu negócio, como
.Net, VB.Net, PHP, VB6, Flash, Java, Android, C#, HTML,
entre outras.
O seu negócio em dispositivos móveis.
Desenvolvimento de aplicações integradas ao seu negócio rodando
em celulares, smartphones, iPADs, iPhones, Galaxy e Android,
promovendo eficiência na entrada de informações do pessoal de
campo, seguimento de processos, liberações gerenciais em
trânsito e agilização na tomada de decisões, como o registro de
aprovações, documentação de processos, emissão de alertas
automáticos e mensagens de avisos urgentes. Organizações lideres de mercado já adotaram essa tecnologia em seus processos.
Uma suíte completa de serviços para atender ao seu negócio.
Gerenciamento de projeto, treinamento, consultoria em ERP’s, integração de aplicações, alocação de consultores,
programadores e serviços técnicos especializados como montagem de ambiente, redes, manutenção e instalação.
Principais benefícios dos nossos serviços.
• Agilização de processos
• Redução de custos
• Otimização de recursos
• Melhoria em controles
• Eficiência e rapidez
• Melhoria na qualidade

Diferenciais.
• Qualidade em atendimento
• Experiência comprovada
• Tecnologias atualizadas
• Serviços completos
• Suporte ao cliente
• Equipe capacitada
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