PHC Enterprise CS

ERP para Médias e Grandes Empresas
Através de um sistema nervoso digital, esta gama proporciona às médias e grandes empresas:
facilidade de utilização, potência em análise de dados, escalabilidade, fiabilidade total e cria
potentes ferramentas de análise de informação para as tomadas de decisão.

Veja uma demonstração...
{flvremote}https://www.youtube.com/watch?v=6o2i36d7RjE{/flvremote}

Além disto, a sua potente framework permite-lhe customizar o software à exacta medida da
sua empresa, contemplando funcionalidades como: regras do negócio, valores por defeito,
campos adicionais, personalização de ecrãs, reacções a eventos, alertas, teclas programáveis,
entre outras.
Conheça as principais vantagens da gama Enterprise:
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ERP para Médias e Grandes Empresas

A gama Enterprise é um ERP desenvolvido de forma a satisfazer as exigentes necessidades
das médias e grandes empresas.

ERP à medida da sua empresa

Com vista a satisfazer totalmente cada empresa que adquire esta gama, foram desenhadas
diversas funcionalidades que permitem uma forte adaptação a cada tipo de negócio. É um
software que se adapta à empresa e ao negócio.

Um ERP com milhares de utilizadores

O Enterprise tem provas dadas em Portugal. Actualmente é um dos ERPs com maior
implementação, possuindo centenas de empresas satisfeitas a utilizá-lo com milhares de
utilizadores.
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Adaptabilidade

Com a gama Enterprise é disponibilizado ao utilizador uma framework de desenvolvimento, ou
seja, um conjunto de funcionalidades e uma linguagem de programação que permitem alterar
significativamente o comportamento do software. Desta forma, é imbatível na capacidade de
adaptação a diferentes realidades.

Mais Produtividade

Os principais benefícios da implementação do software na gama Enterprise são o aumento da
produtividade de cada colaborador e a redução dos custos da empresa.

Tecnologicamente avançado

A gestão de informação é uma das áreas mais desenvolvidas neste ERP. Com o software na
gama Enterprise poderá implementar um sistema nervoso digital que reage e envia informação
à medida das necessidades de cada colaborador ou gestor.

“Early Adopter Microsoft SQL Server”
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A gama Enterprise foi desenvolvida inicialmente (em 1997) dentro do programa de adopção
antecipada do Microsoft SQL Server. Neste programa, para o qual a Microsoft convidou a PHC,
foi disponibilizado apoio em desenvolvimento e formação para que a infra-estrutura desta gama
aproveitasse da melhor forma as capacidades daquela base de dados.

Investimento reduzido

O Enterprise é baseado no Microsoft SQL Server, o qual, ao abrigo de um acordo entre a PHC
e a Microsoft, é distribuído pela PHC a um preço reduzido.
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