Web Sites e
Sistemas Inteligentes

Aumente a produtividade e vendas de sua empresa
com web sites e sistemas inteligentes
Utilizamos conhecimento atualizado e tecnologia de ponta para oferecermos a nossos clientes
condições de informatizar suas empresas com qualidade, segurança e atendimento personalizado. Aos
clientes que já possuem um ambiente informatizado oferecemos a oportunidade de crescimento dos
negócios através do Gerenciamento do Ambiente de TI e Desenvolvimento e Integração de softwares
inteligentes que reduzem os trabalhos repetitivos e ajudam na tomada de decisões estratégicas.

SOFTWARES E WEB SITES SOB MEDIDA
Softwares e Web Sites sob medida atendem de forma completa e satisfatória a maioria das empresas
que buscam uma estratégia para informatizar ou complementar a informatização de seu negócio de
forma personalizada e eficiente.
Quando falamos em sistemas sob medida falamos em custo sob medida de acordo com o budget de cada
empresa. Além de custo reduzido há uma série de vantagens envolvidas neste processo onde
destacamos:

n Softwares que atendem exatamente as necessidades de cada cliente;
n Produtividade e eficiência ligadas diretamente ao foco do negócio;
n Automatização de tarefas que deixam de serem repetitivas para se tornarem inteligentes e de

acordo com a regra de negócio exigida;
n Integração com demais softwares e sistemas já existentes na empresa;
n Diminuição de custos ligados à ineficiência e perda de tempo com processos desnecessários e

cansativos que ocupam o tempo que poderia ser utilizado para focar nos negócios da empresa e para
a criação de estratégias competitivas;
n Informação rápida, confiável, segura e eficiente disponível a seus clientes, fornecedores, e

executivos.
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n WEB SITES - Páginas web;
n SITES VENDEDORES - especializados em vendas pela internet e que aumentam as vendas de sua

empresa comprovadamente. Solicite um de nossos casos de sucesso;
n SISTEMAS INTEGRADOS, ERP;
n PORTAIS CORPORATIVOS;
n E-COMMERCE;
n E-BUSINESS;
n CRM - DATABASE MARKETING - FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES;
n DANRESA REPORTS - sistema para emissão de relatórios personalizados integrado a base de

dados de sua empresa oferecendo flexibilidade na apresentação de informações sob a forma de
consultas e relatórios;
n DANRESA MAILING - sistema de gerenciamento e envio de emails marketing com recursos de

capturar links mais visitados e fidelização de clientes;
n SERVICE DESK;
n E-PROCUREMENT;
n SISTEMAS DE APOIO A DECISÕES ESTRATÉGICAS;
n SHOPPING DE PREÇOS - PESQUISA DE MERCADO;
n SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

Desenvolvemos o Web Site de sua empresa, que pode ser institucional e/ou com foco em vendas.
Disponibilizamos informações seguras e confiáveis de sua empresa pela internet a seus clientes,
fornecedores, colaboradores e parceiros num ambiente de internet seguro, ágil, permitindo que o
tempo de resposta às suas negociações se torne competitivo.
Desenvolvemos sistemas que atendam às necessidades de sua empresa focados diretamente ao seu
negócio, que sejam integrados com demais sistemas já existentes e que disponibilizem informações
tanto internamente quanto por meio de seu site da internet, de forma segura.
Sistemas que permitam a geração de relatórios, gráficos e planilhas inteligentes que ajudam na tomada
de decisões estatégicas.

“Atuação em todo território nacional com presença própria e extensa rede de parceiros
conferindo à DANRESA capilaridade nacional.”
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