Gestão Sindical Eficiente
A Software zzzzzZzzzas
atua no segmento de tecnologia da informação com um portfólio de produtos e
serviços integrado, oferecendo ao mercado soluções completas e alinhadas às necessidades de cada
organização. Há 20 anos no mercado, a Software tem por visão estratégica e diferencial competitivo
a fabricação de sistemas de gestão para segmentos verticais, tornando-os especialistas nos seus
segmentos proporcionando agilidade, eficiência e um alto valor agregado ao Cliente.
O Agile Sindical é a solução para apoiar a implementação de uma gestão estruturada das
atividades sindicais. A solução disponibiliza módulos para gerenciamento dos processos-chave de uma
associação sindical, colaborando na aplicação eficiente dos recursos, otimizando procedimentos e
proporcionando agilidade, resultando no aumento da arrecadação e diminuição do custo operacional.

Aplicação

Investimento

Destinado às associações sindicais que prezam
a qualidade na prestação de serviços, buscam
diminuição dos custos operacionais bem como
eficiência na arrecadação das contribuições
sindicais. O Agile Sindical colabora no
desempenho
das
principais
funções,
fornecendo perspectiva de crescimento e
gestão estruturada para a organização.

•
•
•

Funcionalidade

Tecnologia

Composto por dois módulos principais, Gestão
de Empresas e Gestão de Associados, o Agile
Sindical fornece solução completa para
atender os processos operacionais e gerenciais
de uma associação sindical.

Desenvolvido para ter total aderência à maioria
das plataformas utilizadas pelo mercado.

•

Qualificação cadastral automática de empresas
por Fonte Segura

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão da administração da Cobrança
Administração de Caixa
Gestão de Inadimplência
Oposição
Gestão da Comunicação
Rescisão Trabalhista
GED (Gestão Eletrônica de Documentos)
Análise Gerencial / principais indicadores

•

•
•
•
•
•

Acessado
via
WEB-Browser
padrão
de
mercado (IE/Firefox)
Apresentação padronizada: formulários em
HTML e relatórios em PDF
Multi-plataforma (Windows/Linux)
Banco de dados relacional padrão (Oracle/SQL
Server/Postgre, outros)
Servidor WEB
padrão (IIS -.NET /Apache
Tomcat / GlassFish - JAVA,)
Interação
com
outros
sistemas
de
gerenciamento, conforme demanda
Rápida implementação

Análise Gerencial Multidimensional com

Business Intelligence
Portal Meu Sindicato via Web

Gestão de Associados:
•
Cadastro Associativo
•
Cobrança de Mensalidades
•
Controle de Venda / Serviços
•
Controle de Caixa
•
Fiscalização Trabalhista / Jurídico
•
Gestão de Creche
•
•
•
•
•

•
•

Gestão de Empresas:

•

•

Custo único de propriedade
Aquisição modular, conforme necessidade
Licença multi-usuário sem restrição dentro da
organização
Pode utilizar soluções de licenciamento com
custo zero para sistemas operacionais, banco
de dados e servidores de aplicação.

Suporte
Equipe de suporte especializada no segmento
sindical,
à
disposição
para
atendimento
personalizado.
•
•

Gestão de Atendimento Médico / Odontológico

Gestão da Comunicação
Centro de Lazer
Análise Gerencial / principais indicadores
Análise gerencial Multidimensional com

Business Intelligence
Portal Meu Sindicato via Web

•
•
•

Consultoria em TI / Gestão / Processos
Help Desk - Telefônico / Remoto por VPN / Via
e-mail
Treinamento
Visita técnica
Customização / Integração com o sistema
legado / Desenvolvimento sob medida
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