GESTÃO EMPRESARIAL

NOSSA SOLUÇÃO
Nossa metodologia de trabalho consiste em
um sistema baseado em consultoria, onde
analisamos os pontos a serem aprimorados
e indicamos as soluções que devem ser
adotadas pelo cliente.
Essas soluções são sempre implementadas
dentro de ferramentas de software próprias
para esse ﬁm, disponibilizadas por nós para
a completa gestão do negócio. Além disso,
dispomos de equipe técnica qualiﬁcada para
o treinamento e acompanhamento do
processo de aprimoramento.

CRONOGRAMA / METODOLOGIA

Aceitação da proposta e
assinatura do contrato
Caso nossa proposta seja aceita, um
analista do setor ﬁnanceiro entrará
em contato para a confecção e
assinatura do contrato de prestação
de serviços.

Análises preliminares e agendamento
Após a assinatura do contrato, nosso
gerente de Sucesso do Cliente veriﬁca os
pontos que serão implementados e entra
em contato para explicar os detalhes e
agendar a implantação e treinamento do
sistema que terá a duração acordada.

Implantação e treinamento
O técnico designado para a
implantação e treinamento, na data
e horas agendadas, instala o software
e já começa o treinamento, de acordo
com a programação anteriormente
combinada.

Implantação e treinamento
Todo a implantação e treinamento
são feitos remotamente, utilizando
ferramentas de comunicação
previamente deﬁnidas, como
Skype e Team Viewer

Acompanhamento
Após a implantação e
treinamento da ferramenta, é
feito um acompanhamento para
garantir que o que foi treinado
está sendo colocado em prática

Suporte técnico
Ao longo de toda a parceria,
você conta com suporte técnico
especializado para sanar
qualquer dúvida sobre a
utilização da ferramenta.

POR QUE NÓS?

Atuando há mais de 12 anos no mercado de automação comercial, a DNA Sistemas já
ajudou mais de 2.000 empresas a ter um melhor controle e gestão de seus negócios
através da utilização da tecnologia.

Nossa equipe de desenvolvedores está sempre se atualizando e buscando as ferramentas
mais modernas e avançadas para gestão do varejo. Além disso, contamos com um suporte
técnico pronto para te atender a qualquer hora através do Plantão 24h.

INVESTIMENTO

Implantação e
Treinamento

Manutenção

R$ 1.200,00*

R$ 250,00**

Pagamento único referente a
implantação e conﬁguração inicial
da ferramenta e treinamento
remoto totalizando 8h.

Pagamento mensal referente a
consultoria e suporte técnico
disponíveis através de diversos canais,
como telefone, chat e e-mail para até
3 licenças.

* Associados Firjan contam com desconto de 70% na Implantação e Treinamento.
** Associados Firjan contam com desconto de 20% na Manutenção para o plano Anual, dividido em 3 vezes.

O valor da implantação e treinamento pode ser pago em 3 parcelas iguais, sendo a
primeira na assinatura do contrato e as demais para 30 e 60 dias. O pagamento da
primeira manutenção será 30 dias após a assinatura do contrato.

