ERP - Enterprise Resource Planning

EFICÁCIA NA GESTÃO
O FutureERP (Entreprise Resource Planning) é a solução que
integra e centraliza todos os dados e processos de uma organização num único sistema.
Com a integração de todas as áreas funcionais da organização,
o FutureERP tem o compromisso de centralizar e uniﬁcar toda a
informação de forma ﬁável e consistente, permitindo responder
rapidamente às solicitações, aumentando a produtividade e
minimizando os custos.
O FutureERP é a solução de Gestão para o Futuro. Apresenta-se
num formato inovador e na vanguarda da tecnologia. Desenvolvido para se adaptar a qualquer dispositivo, com simplicidade,
proporciona a tomada de decisões mais objetivas e eﬁcazes, em
qualquer momento e em qualquer lugar (ambiente WEB).

WEBbased
Responsivo
Interoperável
Centralizador
Integrado
Global

Empresa certificada
ISO 9001 | ISO 27001 | ISO/IEC 20000-1

ERP - Enterprise Resource Planning

BENEFÍCIOS
REDE SOCIAL (CHAT)

ESTRUTURA MODULAR

Componente social, transversal à aplicação, com o objetivo de
simpliﬁcar a comunicação interna dentro da organização.
Através da criação de canais de comunicação, aumenta a
produtividade e garante maior rapidez na resolução de
processos.

O FutureERP apresenta-se como uma solução
moldável à medida do cliente, com a possibilidade
de criação e implementação de novos módulos
adaptados às necessidades da organização.

BUSINESS INTELLIGENCE
Auxilia a transformação dos dados do dia-a-dia em informações
signiﬁcativas que oferecem suporte à gestão e análise do
negócio. Através de ﬁltros dinâmicos, é possível deﬁnir uma
estratégia baseada num grande volume de dados.

Alguns dos módulos já disponíveis são:
• Contabilidade (Orçamental, Financeira e de
Gestão)
• Recursos Humanos
• Património

DASHBOARDS

• Receita (Faturação)

Possibilita a monitorização do negócio através de um conjunto
de variáveis. As dashboards oferecem um painel de
instrumentos de análise, num formato simpliﬁcado,
apresentado de forma gráﬁca.

• Tesouraria

INTEROPERABILIDADE
Comunica de forma transparente com outros sistemas no
sentido de automatizar processos, sem a necessidade direta da
intervenção humana.

• Aprovisionamento (Stocks e Compras)
• Gestão de Obras
UNIFORMIZAÇÃO DE TABELAS
As tabelas são transversais a toda aplicação,
garantindo a consistência e evitando a redundância.

CENTRALIZADOR
Uniﬁcação e centralização de todos os processos produtivos
em um único sistema. Através de um sistema modular,
consegue-se garantir a centralização de todas as áreas de
negócio da organização em um único sistema.
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