Mais informação sobre o Prime Gestão Software

O Prime Gestão é um software que é executado exclusivamente na internet.

Ele faz parte de um sistema de distribuição de software, na qual não é vendido e instalado
localmente, mas que é
oferecido o acesso ao serviço para a sua utilização através da internet.

Actualmente fala-se muito no sistema de computação na nuvem e o Prime Gestão Software
está integrado nesse tipo de serviço.
Não há mais uma instalação propriamente dita do software e tão pouco paga-se por ela.
Hoje em dia ele pode ser usado em qualquer parte do mundo e é pago somente pelo o seu
uso e não pela sua aquisição.

No Prime Gestão Software, a única infraestrutura necessária para o cliente é o seu próprio
computador e uma conexão à internet.
Os outros requesitos estarão a cargo de nós, como aplicação, plataforma e infraestrutura.
Deste modo o Prime Gestão Software passa a ser fornecido como um serviço, o cliente não
paga para comprá-lo,
apenas para fazer uso dele, sendo que o custo do mesmo é bastante inferior em comparação
a outras soluções da mesma gama
em que ao contrário da nossa solução paga pelas actualizações que tenha de realizar,
connosco as actualizações são gratuitas.
Uma das grandes vantagens em escolher o Prime Gestão Software é a facilidade de
actualização do software,
como toda a responsabilidade de infraestrutura é por nossa conta o software é actualizado
sem que o utilizador tenha de interromper o seu trabalho
e de adquirir novos equipamentos ou licenças.
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Um factor primordial que as empresas buscam ao solicitar o nosso serviço é a disponibilidade
no atendimento, a implantação e o desenvolvimento à medida
das suas necessidades e claro, a confiabilidade que oferecemos.
Quais os benefícios?
Seguem algumas questões que nos são colocadas regularmente:
O que realmente a minha empresa vai ganhar ao usar esta nova solução?
A utilização do nosso software possui vários beneficios:
* Agilidade: pois não é mais necessário comprar um servidor ou instalar sistemas nem de
adquirir serviço de assistência técnica;
* Flexibilidade: pois, por ser um sistema integrado na web, diferentes utilizadores em
diferentes lugares podem utilizar o mesmo sistema sem algum problema;
* Aumento de postos de trabalho em tempo real: Com a nossa solução ao querer adicionar
um novo posto de trabalho deixa de ser necessário
configurar qualquer software no novo terminal e se tiver que adicionar um novo colaborador
essa alteração é realizada em tempo real.
* Diminuição do Risco: a empresa ao invés de investir em compra de servidores, licenças e na
sua formação o cliente só paga conforme a utilização do sistema;
* A sua informação sempre protegida: a empresa deixa de se preocupar com cópias de
segurança e de ter que adquirir unidades de cópias de segurança,
com o nosso sistema a sua informação é guardada diáriamente em várias unidades de
backup.
O nosso sistema ainda possui a opção de recuperar dados que tenham sido apagados ou
alterados acidentalmente pelo próprio utilizador.
* Retorno no Investimento: no sistema que era usado e que por muitos ainda continua, é
necessário esperar meses, ou até anos, para ter o retorno do investimento inicial,
o que não acontece quando utilizado o nosso software, o retorno costuma ser muito mais
rápido, já que o investimento inicial requer poucos custos;
* Redução de Custos: há uma significativa redução de custos, já que nós conseguimos reduzir
e consolidar as suas despesas,
pois toda a monitorização, manutenção do sistema, realização de backups e assistência
técnica é realizada por nós.

* Usando o nosso software o cliente apenas tem de se preocupar com uma coisa: A sua

2/3

Mais informação sobre o Prime Gestão Software

empresa, pois pode ter a certeza que
sempre que necessitar vai ter o software disponível para trabalhar a 100%
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