EMPRESAS DE SERVIÇOS,
mais agilidade e controle
nos seus contratos!
Gestão Eﬁciente, para resultados concretos.
Esta é a palavra de ordem das empresas
competitivas. Aﬁnal, em tempos de concorrência
acirrada, a inteligência aplicada à gestão faz a
diferença entre trabalhar muito e produzir bastante;
entre faturar e efetivamente lucrar.
A agilidade nas tomadas de decisão é fundamental.
Mas é imprescindível que estejam integradas à
estratégia de sua organização.

A DEAK Sistemas desenvolveu o mais completo sistema
de gestão de contratos do mercado. Com ele, você tem
pode controlar desde o ﬂuxo de assinaturas até as
ferramentas de CRM, relacionamento e campanhas.
A DEAK dispõe ainda de recursos para faturamento,
gerenciamento de projetos e gestão de parcelas, assim
como uma ferramenta integrada para administração de
projetos que fará toda a diferença em seus negócios.
Ao contratar nossos serviços, você terá acesso a essas e
outras ferramentas:
Fluxo de Processos
Permite criar ﬂuxos de processos relativos aos contratos
(como assinaturas, reclamações etc.). Para cada tipo de
processo pode-se criar um ﬂuxo independente, com
formulários eletrônicos para cada etapa (workﬂow e
BPM).
GED (Gestão Eletrônica de Documentos)
Mais contato com o Cliente
Relacionamento com o cliente em todos os contatos
com a empresa, não apenas com o time de vendas, mas
também nas várias etapas do processo
Faturamento
Permite emitir notas ﬁscais e recibos de etapas ou
parcelas de projetos. Integrado com bancos via CNAB,
PAGFOR e com as Prefeituras para emissão de NF-e.
Gerenciamento de Projetos
- Integração com os Módulos de Eventos, Relacionamento e Faturamento.
- Integração entre contratos com clientes,
fornecedores e recursos terceirizados.
- Sistema automático de alerta de vencimento
de contrato e de reajustes.

Kit de Desenvolvimento (SDK)
Sistema desenvolvido em tecnologia Orientada a Objetos, que permite utilizá-los para criar novas telas integradas ao ERP e às políticas de segurança.
Menus Parametrizáveis
Os menus podem ser customizados de acordo com a
necessidade do usuário.
Gestão por Exceção
Permite encaminhar aos gestores todo processo que
não atende às políticas deﬁnidas pela empresa, de
forma eletrônica, automática e desburocratizada,
observando esses limites de autonomia.
Informações Ágeis e Práticas
Informações precisas a apenas um clique do mouse.
Regras de Negócios para Preços
Preços formados de acordo com o cliente, o Estado de
destino, o uso da mercadoria, os impostos incidentes,
políticas comerciais, promoções, descontos comerciais
e contratos. Agilidade e precisão nas vendas
Gestão de Crédito
Gerência ágil e precisa do crédito para não perder
vendas ou rentabilidade, e para reduzir os riscos de
inadimplência.
Análise da Rentabilidade
Uma análise precisa, pedido a pedido da rentabilidade
da venda considerando descontos, condições ﬁnanceiras, entrega, custos extras e impostos.
Maior Potencial de Vendas
Atendendo melhor o cliente, preciﬁcando corretamente,
tomando decisões de forma ágil e rápida, o aumento de
vendas e da rentabilidade está garantido.

Agende uma demonstração.
contato@deak.com.br

