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ERP CASE

E RP C AS E – UM S I S TEM A S EG URO – UM A F ERRA M EN TA I N D IS PEN S A VEL

Cada unidade tem suas particularidades, modalidades

Pois a partir de agora, tudo isso ficou no passado.

SO LUÇÕE S PE RSONA LIZA D AS

de cobrança, número de funcionários e horários de

Você pode continuar controlando todas estas etapas

A SOFTCASE deixa o ERPCASE com o

funcionamento e as ocorrências do dia-dia. Além

importantes e ganhar mais com isso, mas com uma

seu jeito. As customizações são
rapidamente implementadas para atender

disso

tudo,

há

necessidade

de

abastecimento

ferramenta que foi desenvolvida por gente que

(compras), contas a pagar e sinistros. Até então,

entende do seu negócio e sabe o que você realmente

gerenciar todas estas operações ao mesmo tempo

precisa. Com o ERP CASE, desenvolvido pela

demandava muito esforço e consumia muita energia

SOFTCASE você tem tudo isso. E melhor ainda:

de seu pessoal. Acompanhar o faturamento de cada

Basta uma conexão internet para se perguntar: “Por

unidade em tempo real era um sonho distante.

que eu não pensei nisso antes?”.

às necessidades de seu negócio.
O sistema é seguro e sua implementação
é fácil e rápida. Você mesmo pode fazer !
É “plug and play”..

ERP CASE – Esqueça o passado.

PRI NCI PAI S C ON TRO LE S DO ERP
CASE:

I NTERFA CE QUE FACI LI TA A UTI LI ZAÇ ÃO

• GESTÃO CONTABIL COMPLETA.

AMBI E NTE TOTA L MENT E WE B

• EMISSÃO DE BOLETOS.
• CONTAS A PAGAR E RECEBER.

POR QUE TER UM SI STE MA DE GE STÃ O?

UNIDADE.
• GESTÃO DE RH.

desenvolvido em ambiente WEB e
Com uma interface que permite acesso rápido às
informações, o ERP CASE é totalmente baseado na

• CONTROLE DE SINISTROS POR

W EB SERV ICES
O ERP CASE é totalmente

O ERP CASE permite que sua empresa tenha uma

web. Isso facilita sua utilização e desonera seus

gestão completa de suas atividades e ainda mais, com

investimentos em tecnologia.

pode ser utilizado como um serviço,
onde você precisa apenas de uma
conexão internet. Ambiente leve e
seguro.

operações que refletem na íntegra o seu dia-dia.
Desenvolvido em virtude da necessidade do mercado de

• COMUNICAÇÃO COM AS UNIDADES.

estacionamentos, lhe permite um controle seguro em um

• ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL

ambiente testado e autenticado.

DO FATURAMENTO E OCORRENCIAS NAS

Não basta conhecer a rotina do seu negócio. É preciso

UNIDADES.

ter informações sobre ele. Com o ERP CASE você pode
ter uma visão gerencial de seu negócio e com as
informações apuradas pelo sistema, tomar decisões
para fazer sua empresa crescer ainda mais.

I NTERFA CE INTE LIGE NT E
É muito fácil usar o ERP CASE.
Menus interativos, acesso rápido com

I NTEGRAÇÃ O FÁCI L C OM S UAS
UNI DA DE S

níveis de segurança que liberam a
utilização de operações somente a
utilização a usuários autorizados.

O ERP CASE está preparado para receber informações
de suas unidades em tempo real ou através de outros
meios que você escolher. Mantenha seu financeiro
atualizado com todas as informações das unidades.

Você pode ter as informações sobre a movimentação de todas as suas unidades não importa o seu tamanho sem a necessidade
de customizações. Se você tem um ERP que não pára de ser desenvolvido nunca, chegou a hora de concentrar suas energias
na atividade fim de sua empresa: Estacionamentos.Tenha suas unidades ao alcance de suas mãos.

EU PRE CIS O T ER UM
SE RVID OR DE INT ERNET
NA M INHA E MPRESA PAR A
US AR O ERP- CASE?
Não é necessário. Basta conexão
com a internet para ter acesso ao
ERP CASE que poderá ser utilizado a
partir de nossos servidores .Assim
você se poupa de investimentos e
tem suas informações em um
ambiente muito seguro.

SE M INHA RE DE T EM
PA RTIC U LAR IDADES Q UE O
ERP- CASE N ÃO TRAT A ?
TEN HO DE DESEN VO LVER
A LG UMA CUST OM IZAÇÃ O ?
Todas as customizações são
realizadas por nossos
A visibilidade dos dados está disposta de forma rápida e prática para que você tenha acesso rápido ao
que é vital para sua rede de estacionamentos: informação.

desenvolvedores. Deixe nas mãos do
seu time, somente aquilo que for vital
para sua rede. Se sua empresa
precisar de alguma nova
funcionalidade, a SOFTCASE faz
para você.

Com o ERP CASE você pode controlar toda a movimentação das unidades com vários parâmetros de seleção. Por período de
referência e por unidade, ou todas. Obtenha informações como Quantidade de Caixas, Total de Entradas, Saídas e Valores.

Q UA LQUE R U SUÁR IO
PO DERÁ ACES SAR O ERP
CASE?
Somente os usuários que você
autorizar mediante senha e
permissões de acesso, poderão
utilizar o sistema.
Com o ERP CASE seus dados estão
seguros.

C OMO FAÇ O PA RA
RE STAURA R M EUS DADO S
E M CA SO DE PERDA ?
Todas as informações do ERP CASE
estão seguras e a qualquer momento
podem ser resgatadas.
Procedimentos seguros de backup
garantem seus dados.

Gerencie individualmente as tabelas e as regras de cobrança
de cada unidade. Estabeleça períodos de vigência, valores e
outras informações de cada uma.

Q UER CONH ECER O ERP
CASE?
Solicite uma apresentação sem
compromisso:
(13) 2138-4628
contato@softcasenet.com.br
www.softcasenet.com.br

Deixe todas as ocorrências registradas e mantenha um histórico apurado sobre tudo o que acontece em suas garagens.

SE EU MU DAR UMA RE GR A
DE CO BRANÇ A O U UMA
TABE LA A PAR TIR DO ERP
CASE, C O MO ATUA LIZO
M INH A U NID ADE ?
Qualquer alteração em tabelas,
situação de mensalistas, convênios
ou dados de funcionários e qualquer
outra informação pertinente à
unidade, são automaticamente
atualizadas na garagem.

Gestão total sobre os mensalistas
Deixe todas as ocorrências registradas e mantenha um histórico apurado
sobre tudo o que acontece em suas garagens.

Q UER CONH ECER O ERP
CASE?
Solicite uma apresentação sem
compromisso:
(13) 2138-4628
contato@softcasenet.com.br
www.softcasenet.com.br

Todas as regras de convênios e outras modalidades de cobrança podem ser estabelecidas a partir do ERP CASE e
atualizadas nas unidades com apenas um Click.

Q UER CONH ECER O ERP
CASE?
Solicite uma apresentação sem
compromisso:

CONTA S A PAGAR

(13) 2138-4628
contato@softcasenet.com.br
www.softcasenet.com.br

O ERP CASE permite a gestão completa das contas a
pagar por unidade. Emita relatórios e exporte para
contabilidade.

SI NI S TRO S
Gerenciamento na ocorrência de sinistros

Q UER CONH ECER O ERP
CASE?
Solicite uma apresentação sem
compromisso:
(13) 2138-4628
contato@softcasenet.com.br
www.softcasenet.com.br

RH
Cadastro de Funcionários, Controle de Transferências
entre unidades, Férias, Licenças, Horas Extras,
Pagamentos, Vales, Vale Transporte. Gerencie seus
funcionários.

DE SENVO LV ID O P OR QUE M
C ONHECE SE U N EGÓC IO .
MOVI MENTA ÇÃO DI ÁRI A
A SOFTCASE é uma empresa
Tenha toda a movimentação diária de suas unidades
individualmente ou em grupo e ainda faça análises
estratégicas para apoiá-lo nas decisões sobre como

brasileira especializada em redes de
estacionamentos. Nossa equipe
entende seu dia-dia.

gerenciar melhor sua rede.

Q UER CONH ECER O ERP
CASE?
Solicite uma apresentação sem
compromisso:
(13) 2138-4628
contato@softcasenet.com.br
www.softcasenet.com.br

Tecnologia gerando valor para seu negócio
www.softcasenet.com.br
Av.Pres. Wilson, 1.935 – CJ. 12 – Santos (SP)
(13) 2138-4628 – contato@softcasenet.com.br

