Tecnologia
Consultoria
Suporte

Sua empresa está cansada de enfrentar problemas com a falta
de informações?

Você sabia que no mundo dos negócios para alcançar o
sucesso não existe empresa pequena ou grande demais? E que
a diferença entre elas está na estratégia de mercado e controle
empresarial?
Quer a solução para a falta de gestão?
Seja bem vindo a parceria da PRODEL TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO.

Simplificando a TI
Consultoria
Vendas

Pessoal
Suporte

www.prodel.com.br

Missão:

*
“Fornecer e promover nas empresas, o uso das ferramentas
mais modernas no campo da tecnologia da informação, para que
estas se tornem líderes em seus diversos segmentos.”

Valores:
*

Com a PRODEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO você tem a garantia de anular todos os
riscos que eventualmente possam ocorrer durante o processo de implementação,
maximiza o retorno em soluções e alcança o sucesso em seu negócio hoje e no futuro.
SOLUÇÕES DE SUPORTE
DE TI

Visão:

Produtividade alta
Respostas rápidas aos problemas do cliente
Organização Horizontal
Digitalizada quanto a processos internos e externos
Excelência em soluções empresariais
Low cost , low fare (custos baixos/preços competitivos)

• IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMAS DE GESTÃO

•ACOMPANHAMENTO DE
IMPLANTAÇÃO,

• ORIENTAÇÃO,

• CONSULTORIA,

CONECTANDO A SUA EMPRESA AOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS DE QUE VOCÊ PRECISA

SOLUÇÕES DE
PESSOAL DE TI

• Profissionais capacitados.

Nossa Tecnologia

• Experiência em negocio.



• Suporte dos parceiros de
negócios.

O ProdelExpress é a melhor solução do mercado porque
une todas as vantagens de um sistema ERP, sem que o
empresário precise pagar a mais por este recurso, é um
software de planejamento empresarial que contém um
plataforma tecnológica avançada, aberta e flexível, sua

• know-how

funcionalidade abrange 100% das empresas.
• Feedback

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CORPORATIVA
Mudanças não são tarefas fáceis para nenhuma organização,
mas a PRODEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO reconhece
as necessidades atuais, e por isso é parceiro de todas as
empresas, oferece oportunidade a todas as empresas
interessadas em adquirir novas percepções de mercado,
iniciando o processo de redução de custos, aumento da
eficiência, aumento da produtividade e a minimização dos
riscos, aumentando o valor da empresa perante os acionistas,
transformando-se em uma empresa sustentável e altamente
competitiva.

 Não se engane com falsos desenvolvedores que prometem soluções para todas as áreas de mercado, mantemos nosso
foco junto às indústrias de diversos setores a mais de 20 anos, para proporcionar aos clientes uma solução pronta,
com baixa customização e pessoal qualificado, proporcionando ao cliente uma ferramenta de baixo custo, uma
implantação ágil, e segura.

 Comprometimento e responsabilidade com cliente acima de tudo conheçam um de nossos clientes, e veja o grau de
satisfação e facilidade de gestão de TI dos nossos sistemas.

Excelência, agilidade e
comprometimento a favor do
cliente.

São a sua garantia de bom
atendimento e solução rápida para
a boa gestão do seu negócio.

Tecnologia no trabalho para você
A PRODEL ACOMPANHA TODA EVOLUÇÃO TECNÓLOGICA E
CONCEITUAL PARA MANTER SEUS CLIENTES SEMPRE A FRENTE DE
SEUS NEGÓCIOS.

 Possuindo essa visão buscamos sempre inovações e soluções que trazem

A CONSULTORIA
TECNOLÓGICA OFERECE
UMA SOLUÇÃO
ABRANGENTE DE PONTA
A PONTA.

SOLUÇÕES
PERSONALIZA DAS
Cada empresa possui suas
características próprias,
pensando nisso a Prodel
desenvolve consultorias e
orientação especifica de
acordo com a necessidade
de cada cliente..

aos clientes benefícios, flexibilidade, agilidade e tempo de resposta ao
mercado.
 Tendo parceiros nas mais diversas áreas, a Prodel possui estrutura para
auxiliar os clientes em cada etapa do processo organizacional,
disponibilizando profissionais e serviços adequados para a atividade de cada
empresa.

•

COMPROMETIMENTO E RESPONSABILIDADE ACIMA DE TUDO

•

SOFTWARE CORPORATIVO ERP PRODELEXPRESS

•

PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS

•

EXCELÊNCIA, AGILIDADE E COMPROMETIMENTO

SOLUÇÕES DE EBUSINESS
Tecnologia e conhecimento
juntas trazem o diferencial
para a empresa.
Pensando nisso
disponibilizamos uma
ferramenta moderna e
atualizada, seguindo a
evolução tecnológica, a
realidade e as necessidades
de cada cliente, otimizando o
tempo gasto na rotina diária
de uma empresa.

A FAVOR DO CLIENTE

Você já ouviu falar que o tempo é dinheiro?
Não perca mais tempo! Faça a melhor parceria do mercado.
www.prodel.com.br

WEB SOLUTIONS
Soluções via web para
atender as
necessidades de cada
cliente, facilidade e
comprometimento,
para trazer os
diferenciais ao
negócio.

