id4ERP

A pensar em organizações complexas, não tanto pela sua dimensão mas pelos desafios que
têm de enfrentar diáriamente nos seus negócios, a linha id4ERP foi desenvolvida segundo os
mais recentes conceitos de gestão e sempre com a preocupação presente de responder de
forma eficaz e eficiente a todas as problemáticas com que se deparam as empresas indústriais,
prestadoras de serviços ou distribuidoras.

A solução empresarial construída em redor da plataforma id4ERP possibilita:
-

A gestão integral do seu negócio
Consolidação empresarial
Sustentação de estratégias de negócio
Análise crítica do negócio
Evolução e crescimento empresarial
Melhoria da Qualidade
Informação viva em tempo real
Gestão de processos verticais integrados na gestão da empresa
Modelação da ferramenta de gestão ao seu modelo de negócio

Nascida em 1999 e utilizando desde o primeiro minuto todas as potencialidadedes do ambiente
Microsoft SQL server, a plataforma id4ERP foi desenvolvida a pensar em robustez e
capacidade de lidar com
informação sensível
e
crítica
, possibilitando aos seus utilizadores tirar todo o partido de uma base de dados eficaz, de baixo
custo e actualizada tecnologicamente.

1/3

id4ERP

Na id4software sabemos que não existem soluções "standard" pelo que nos preocupamos
acima de tudo em disponibilizar soluções que indo ao encontro desde o primeiro momento dos
requisitos dos nossos utilizadores, permitam uma grande margem de manobra do que diz
respeito a adaptação ás especificidades dos seus negócios respondendo integralmente ao
modelo de negócio da sua empresa e não obrigando a adaptação por parte da empresa ao
modelo de gestão do seu software.

Esta modelação da plataforma de gestão aos requisitos dos nossos clientes é conseguida
através de funcionalidades pensadas de forma a permitir a modelação das soluções ás
realidades de cada negócio:
-

Reacção a Eventos
Definição de valores por defeito para campos
Scripts de utilizador
Áreas de Trabalho por contexto
Área de Trabalho do utilizador: Myid4
Consultas expecíficas por utilizador
Definição e execução de acções de utilizador
Definição e execução de acções da base de dados
Arranque automático de funcionalidades
Barra lateral personalizável por utilizador
Cubo para Análise Multidimensional de dados
Adição de funcionalidades específicas aos menus da aplicação
Integração de um gerador de reports na aplicação

Mais do que uma base de dados, um colaborador atento 24 horas por dia
A plataforma id4ERP reage. Não se limita a gerir a informação que lhe é confiada e a
apresentar-lhe dados do passado. A sua principal preocupação é tratar e pensar no hoje e
acima de tudo no amanhã, ajudando-o a antecipar problemas, trabalhando nas soluções e
criando uma vantagem competitiva real para a sua empresa.
Eficácia e eficiencia não são a mesma coisa.

Hoje em dia a questão que se coloca no mercado das soluções de gestão empresarial não é
tanto se são eficezes. Grande parte delas o são. A grande questão é: "Até que ponto são
eficientes?". Na id4software defendemos que uma solução de gestão emprerial deve mostrar o
caminho para a eficiencia, para a excelência. Excelência na qualidade da informação que gere,
excelência nos dados que disponibiliza para a tomada de decisões, excelência no serviço que
possibilita e no modelo de negócio que sustenta.
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