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A melhor opção para gerir
o dia-a-dia da sua empresa.

5 Razões para Escolher
ARTSOFT On Demand

Flexibilidade na utilização do ARTSOFT, eliminando o habitual investimento inicial;
Adaptação às necessidades mensais das empresas, em módulos e em número
de postos;
Software sempre atualizado, respondendo a todas as alterações legais e fiscais;
Uma solução económica, com todo o rigor, robustez e mais de 25 anos de
experiência ARTSOFT;
Possibilidade de interrupção de utilização e de pagamento durante longos
períodos de tempo (até 270 dias).

O ARTSOFT On Demand
é uma Solução de Software
em Regime de Subscrição

O ARTSOFT On Demand é uma solução de utilização de software certificado em
regime de subscrição, permitindo às empresas usar o ARTSOFT a partir de 15,00 Eur
por mês.
Esta é a solução adequada para empresas que pretendem começar a utilizar o seu
software de gestão sem investimento inicial.
Disponibilizado através de subscrição mensal, o cliente poderá optar por aumentar
ou diminuir as funcionalidades e/ou número de utilizadores de acordo com as suas
necessidades, a cada momento (até cinco postos de trabalho).
Sendo uma ferramenta simples de utilizar, o ARTSOFT On Demand disponibiliza um
elevado grau de parametrização, possibilitando uma grande adaptação às
especificidades e processos de negócio de cada empresa.
O ARTSOFT On Demand já inclui duas horas de instalação e configuração da
aplicação, serviço prestado por um Parceiro ARTSOFT.
É necessária uma ligação a internet.

Uma ferramenta que lhe fornece
toda a informação para tomar as
decisões mais importantes.

O ARTSOFT On Demand é uma solução de gestão eficaz que responde de forma
simples e eficiente às necessidades das empresas, orientado para aumentar a sua
produtividade e competitividade. Uma ferramenta que lhe fornece toda a informação
para tomar as decisões mais importantes e gerir o dia-a-dia do seu negócio,
minimizando os riscos e aumentando os resultados.
Esta solução garante-lhe a todo o momento o acesso às atualizações legais, fiscais,
bem como a novas funcionalidades e melhoramentos do ARTSOFT.
Comece desde já a utilizar o ARTSOFT e surpreenda-se com os efeitos positivos na
gestão da sua empresa.
No ARTSOFT On Demand estão incluídas:
Gestão Comercial;
POS;
Pré-Venda;
Auto-Venda.
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Venha conhecer o ARTSOFT On Demand!

Tem o objetivo de investigar
e produzir Soluções de Gestão
Inovadoras.

A ARTSOFT é uma empresa especializada no desenvolvimento e comercialização
de soluções tecnológicas de apoio à gestão empresarial.
Desde 1987 que desenvolvemos um trabalho contínuo de pesquisa com o
objetivo de acompanhar as necessidades do mercado empresarial.
Mais de 15 mil clientes e de 60 mil utilizadores já escolheram as soluções
ARTSOFT para o seu negócio, uma escolha vocacionada para lhes permitir evoluir
e tornarem-se cada vez mais competitivos.
Ao longo da nossa história, focamo-nos no desenvolvimento de soluções
adaptáveis às necessidades específicas de cada um dos nossos clientes,
estabelecendo com eles relações de parceria baseadas em princípios de rigor,
transparência, clareza e verdade.
A nossa experiência e know-how, sustenta o nosso trabalho, orientando-nos para
proporcionar soluções economicamente vantajosas, com rápido retorno do
investimento (ROI) e um dos mais baixos custos de manutenção do mercado
(TCO), aos nossos clientes, e contribuir para o seu crescimento.
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