UM SOFTWARE DE GESTÃO ON-LINE ADAPTÁVEL E INTEGRADO PARA A SUA EMPRESA

O QUE É ERP TIBAN?
É um completo sistema de gerenciamento e controle empresarial, que funciona em
plataforma web em servidor cloud com acesso via navegador. O TIBAN possui
uma coleção de processos empresariais que permitem com que você faça a
gestão do seu negócio, com a possibilidade de trabalhar com todos os usuários
compartilhando informações em tempo real entre si, possibilitando níveis
configuráveis para autorização de acesso, tendo ainda a condição de ser flexível e
adaptável ao contexto de sua empresa. Os processos disponíveis incluem:
Comercial, Faturamento (NF-e), Estoques e Custos, Compras, Controladoria,
Logística, Controle de Documentos, Qualidade e Relatórios.
PARA QUE SERVE O ERP TIBAN?
Para sua empresa conseguir fazer o que já faz, de forma mais simplificada,
necessitando de menos tempo e reduzindo os custos operacionais, tendo a
confiança e a consistência de trabalhar com informações acessíveis e rastreáveis,
sem redundância e sem retrabalho. Tudo em nuvem e com alto desempenho para
toda a sua equipe.
Esta é a solução que pode mudar o jeito de como você gerencia e controla a sua
empresa.
Com a TIBAN é possível que você tenha um sistema totalmente pensando e
implementado dentro das condições específicas que você precisa, podemos
utilizar o nosso conhecimento de processos aplicados com sucesso em diferentes
segmentos de mercado e oferecemos também a nossa experiência para
proporcionar na medida exata as soluções do segmento em que sua empresa está
inserida.
Brevemente, apontamos alguns fatores importantes a considerar quando decidir
mudar a solução de software empresarial que você utiliza:

Mudança e Conscientização:
Mudar é difícil, isto todos sabem. Por outro lado, mudar é necessário, a tecnologia
evolui, a concorrência sempre aumenta, as necessidades mudam, em suma,
mudar é uma questão de sobrevivência e não uma opção para quem quer se
manter numa tendência de crescimento contínuo.
Entretanto, não basta mudar, é preciso mudar na direção certa e, no contexto
empresarial, isto se traduz em eficiência, produtividade e redução de custos.
Estamos sempre pensando num sistema que simplifique as tarefas e minimize as
chances de erros, onde não seja necessário gerenciar tantas planilhas para
alcançar um resultado esperado.
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Entenda que pode até ser difícil ou ruim mudar, mas não mudar pode ser pior
ainda.
Alinhamento entre Solução e Problema:
O ERP TIBAN poderá oferecer os seus padrões de gestão e controle já
estabelecidos, criando assim a base do seu novo modelo de funcionamento,
ademais uma análise direcionada poderá ser feita com foco nas características
específicas de sua empresa para complementar, onde necessário, com soluções
personalizadas.
Planejamento e Ação:
Chegamos ao ponto prático, colocar tudo em funcionamento. Para iniciar,
precisamos definir as pessoas, bem como as suas responsabilidades. Com isto
pronto, dedicaremos um tempo para fins de treinamento e operação das
atividades. Neste instante, buscamos adotar as melhores práticas, eliminando
redundância de tarefas, melhorando a comunicação entre as pessoas,
compartilhando informações de forma rápida e segura, bem como oferecendo
visões claras e objetivas para que os gestores possam tomar as melhores
decisões.
Isto tudo poderá ser feito numa base única em ambiente cloud a qualquer
momento. A TIBAN está à sua disposição para realizar esta experiência.
Melhoria Contínua:
Ao longo do uso, daremos assessoria que você precisa para que o aprimoramento
e foco em resultados sejam contínuos. À medida que novas necessidades
apareçam ou mesmo dificuldades, dispomos de uma central de atendimento que
fará o registro e análise do seu problema para solução imediata.
Além disto, periodicamente, sua base será atualizada com versões mais modernas
e com mais funcionalidades, agregando valor aos seus resultados.

QUER SABER O PERFIL DE GESTÃO DE SUA EMPRESA
Para obter uma análise e um índice de determinação do nível de eficiência da
gestão e controle de sua empresa, faça a tarefa abaixo, responda as perguntas
informando de 0 a 10 para cada item questionado. Se seu resultado for menor ou
igual a 70%, comece a pensar em algo para melhorar o seu negócio:
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Qual o custo de implementação do TIBAN?
O custo de implementação é adequado às suas necessidades e ao seu perfil de
negócio. Não é necessário possuir um alto faturamento para ser beneficiado com
diversas das funcionalidades do sistema. O TIBAN possui soluções para auxiliar
na gestão de empresas de grande, médio e pequeno porte.
Entre em contato conosco para mais informações sobre a solução mais adequada
para sua empresa.
Telefone: (71) 3347-2437
WhatsApp: (71) 99999-4470
E-mail: hugobarretto@gmail.com
Gostaria de uma demonstração do TIBAN.
Podemos fazer uma demonstração gratuita do TIBAN na sua empresa, basta
entrar em contato conosco através de algum de nossos meios de comunicação e
agendamos essa demonstração.
Telefone: (71) 3347-2437
WhatsApp: (71) 99999-4470
E-mail: hugobarretto@gmail.com
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