


Entidade privada, sem fins lucrativos, fundada em 1986 com a missão 
de contribuir para o fortalecimento das empresas de tecnologia e 
inovação de Santa Catarina, consolidando o setor como propulsor do 
desenvolvimento sustentável.

Possui 290 empresas associadas em diversas cidades de Santa Catarina.

PERFIL DAS EMPRESAS : 

- 50% MICROEMPRESAS
- 37% PEQUENAS EMPRESAS
- 11% MÉDIAS EMPRESAS
- 2% GRANDES EMPRESAS



VERTICAIS DE EMPRESAS



MISSÃO: 

PROMOVER OS PRODUTOS E SERVIÇOS DAS EMPRESAS DA 
VERTICAL GOVERNO JUNTO AO PODER PÚBLICO, APOIANDO-AS NA 
DEFESA DOS SEUS INTERESSES COMERCIAIS.

OBJETIVOS: 

• Aproximação com o Governo;
• Sinergia entre as empresas;
• Traçar estratégias de acesso a mercados.



EMPRESAS ADERIDASEMPRESAS ADERIDAS



Projeto escolas digitais
Ajudando a escola brasileira a formar ALUNOS em sintonia com o mundo 
contemporâneo e capazes de construir o futuro

Popularização da Tecnologia

Inclusão digital

Novas formas de aprendizagem

Administrativo ágil e eficiente

Nova rede 
administrativa

Nova rede 
administrativa

Rede sem fioRede sem fio

Telefonia DigitalTelefonia Digital

Sistema de 
Vigilância

Sistema de 
Vigilância

Mural informativo 
digital

Mural informativo 
digital

Sistema de Gestão 
Educacional

Sistema de Gestão 
Educacional

Sala de aula 
interativa

Sala de aula 
interativa



Benefícios

Escola + Segura

capacidade  de 
ensino das 
escolas ampliada

Escola + conectada a comunidade.

atraindo e 
mantendo os 
alunos 
interessados 





•15,27%  de participação no Mercado 
Nacional;

•33 Revendas em 80% dos Estados 
Brasileiros;

•04 Unidades de Negócios em Santa 
Catarina e Paraná;

•Mais de 850 municípios clientes;

•221 municípios clientes em Santa 
Catarina;

•12.000 sistemas instalados;

•Alguns de nossos clientes:
• Prefeitura de Florianópolis;
• Tribunal de Contas da Bahia;
• 03 Assembléias Legislativas.



Ensino

Contabilidade e Planejamento

Arrecadação e Fiscalização Administração e Gestão

Pessoal e RH Linha Fly

Ferramentas







Bancos 
e Operadoras 
de Cartões

Empresas e
Concessionárias

Clientes

Fornece
dores

Outros: 
Governos, 

Transportadoras
, Seguradoras, e 
Parceiros de 
Negócios.

Skyline® -
INTEGRATION ERP

AEN® – AMBIENTE ELETRÔNICO DE 
NEGÓCIOS

ERP 

Gentran integration Suite
Comunicação e segurança;
Integração e transformação;
Gerenciamento de Processos de Negocio;
Gerenciamento de Comunidade (Connect);
Visibilidade;
Flexibilidade adequação de layout. 

Integração EletrônicaO projeto da Nexxera para as entidades governamentais
consiste em migrar o processo de integração com os
bancos/operadoras, fornecedores, órgão fiscal, clientes que
atualmente trocam informações com a entidade através de
outros meios eletrônicos para a Tecnologia Skyline
integrada ao seu sistema legado.

Gestão Financeira
Float e Saldos Bancos: Caso os arquivos ”retorno” de
cobrança, arrecadação e extratos estejam trafegando pela
Nexxera, será possível a geração de um relatório (FLOAT e
RAZÂO BANCOS) diário.

Fluxo de Caixa: Caso os arquivos ”remessa e retorno” de
pagamentos, cobrança, arrecadação e extratos estejam
trafegando pela Nexxera, será possível a geração de um
relatório (Fluxo de Caixa) diário..

Portal de Compras Eletrônicas
Central de negócios via Internet que permite as instituições
governamentais de todas as instâncias realizarem
processos de compra de produtos e serviços por meios
eletrônicos, com economia, rapidez e segurança, sem a
necessidade de investimentos em infra-estrutura ou pessoal
especializado.

�� INTEGRAÇÃO ELETRÔNICA DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRASINTEGRAÇÃO ELETRÔNICA DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

�� SOLUÇÕESSOLUÇÕES

PDS:
É um portal web no formato SaaS (Software as a Service) para
geração e workflow de assinatura de documentos eletrônicos.
Disponibiliza serviços que garantem a credibilidade destes
documentos. Entre os serviços disponíveis estão:
• Matriz de alçadas e poderes;
• Regras de assinaturas(Quem assina, quando e como);
• Geração de documentos para serem assinados;
• Monitoramento e aviso de pendências;
• Assinatura biométrica e/ou digital de
documentos eletrônicos:

• Código de barras e Marca d'água;
• Carimbo do tempo;
• Guarda de documentos.



Relatórios Gerenciais por e-mail
São relatórios disponibilizados por e-mail para as pessoas de decisões nas entidades 
governamentais, permitindo mais segurança em sua tomada de decisão.

Consolidação de Extratos
Desenvolvido para agilizar o gerenciamento de contas bancárias de uma entidade 
governamental ou um grupo, o NexxBank recebe e trata os arquivos de extratos fornecidos 
pelos bancos, fazendo a consolidação e a conciliação das informações

Controle Bloqueios Judiciais
Esse processo busca e identifica, informando os setores responsáveis ( Jurídico, tesouraria
e contabilidade) de maneira rápida e segura, a informação de quando, quanto, qual banco e
conta sofreram um bloqueio de numerário decorrente de ações judiciais.

Gestão da Arrecadação
Com o objetivo de facilitar o gerenciamento das informações com arrecadação de contas de
consumo e serviços, a NEXXERA desenvolveu o Arrecad, uma ferramenta eficiente de
apoio para Prefeituras, Governos, Concessionárias, Secretarias municipais e estaduais e
demais instituições.
Esta solução tem a vantagem de reunir as informações necessárias para tomada de decisão
tanto no âmbito operacional como financeiro da empresa, conciliando e consolidando dados
(Comercial e Tesouraria) na forma de relatórios gerenciais.

Pagamento a Fornecedores
A solução da Nexxera automatiza o processo de integração com bancos e amplia o 
gerenciamento das informações via WEB, bem como permite a mobilidade e participação 
conjunta dos responsáveis pela quitação dos compromissos.
O sistema oferece uma interface unificada para vários tipos de pagamento e uma agenda 
automatizada, agregando rapidez e facilidade no planejamento do setor de Contas a Pagar.

�� SOLUÇÕESSOLUÇÕES

Objetivo: 
Promover o desenvolvimento de

crianças e adolescentes 
gerando oportunidades
na prática de esportes, 

educação complementar
à formação escolar 

e inserção no mercado
de trabalho.



Avaliação dos funcionários

Como identificar funcionários
que se diferenciam no
desempenho de suas
atividades

Selecionando e Desenvolvendo Talentos



Avaliação dos funcionários

Como identificar nos 
funcionários a necessidade
de capacitação e
principalmente, quais
habilidades necessitam de
desenvolvimento





PARADIGMA WBC E-PROCUREMENT - Solução de negociação eletrônica para empresas e 
governo com cotação eletrônica, leilão reverso, pregão e convite eletrônicos, requisição de 
compra,  contrato de fornecimento, workflow, entre outros. Doze anos de mercado, mais de 
200 mil usuários e 100 mil processos de compra por ano.

CLICBUSINESS SOURCING & REVERSE SALES - é um portal de serviço de collaborative sourcing
que consolida e publica a demanda de dezenas de portais de e-procurement que
continuam a operar de forma independente e personalizada, mas compondo de forma
colaborativa um banco de fornecedores - cadastro, avaliação e perfil de participação em
processos de negociação eletrônica. Permite a realização de sorucing direto e solicitação
de credenciamentode novos fornecedores



A NPU busca contribuir para o desenvolvimentodas organizações
disseminandoboas práticas de gestão.

- Fundadaem 1997, incubadaao MIDI.

- Mais de 300 clientes

- Certificada ISO 9001

Serviços
- Consultorias em:
�Gestão estratégica e alinhamento organizacional
�Gestão de projetos
�Gestão de processos e rotinas
�Implantação de softwares



Produto
- Software HINC: 
�Gestão de atividades e planos de ação
�Gestão de resultado (indicadores e metas)
�Comunicação

Alguns benefícios:
- Maior agilidade no planejamento, execução e monitoramento de 
atividades e planos de ações
- Eficiência na distribuição das informações para equipe
- Maior clareza para equipe sobre as prioridades da organização
- Agilidade na gestão de indicadores e metas
- Facilidade no monitoramento do desempenho por meio de painéis de 
controle
- Maior integração da equipe envolvida
-100% Web

Maiores informações: www.npu.com.br



• 21 anos de atuação no segmento de TI

• + 800 colaboradores

• + 1.300 clientes (Brasil, América Latina e América do 
Norte)

• ISO 9001 desde 1998

• MPS.Br Nível “F” desde 2008

• Constante investimento em P&D

• Parcerias:

• Convênios acadêmicos:



Soluções Softplan Soluções Softplan –– Administração PúblicaAdministração Pública

Gestão
Pública

Transportes 
e Obras

Justiça

Projetos
Cofinanciados



PMF  PMF  -- RastreabilidadeRastreabilidade

Workflow; 

GED;

Certificação digital;

Protocolação digital;

70% de celeridade; 

Transporte; 

Arquivo;

Maior produtividade;

Facilidade no resgate 
de informações.

100% web. Plataforma Java.



Informações 
Gerenciais

Mapa

Vivo

Composição de Custos 
e Orçamentos - SCO
Composição de Custos 
e Orçamentos - SCO

Gestão de Contratos e 
Medições - SMO

Gestão de Contratos e 
Medições - SMO

Gestão de Compras 
e Licitações - SCL
Gestão de Compras 
e Licitações - SCL

Gestão Financeira 
e Orçamentária - SFO
Gestão Financeira 

e Orçamentária - SFO

Composição de Custos 
e Orçamentos - SCO
Composição de Custos 
e Orçamentos - SCO



• Virtualização dos processos, com trâmite totalmente digital;

• Simplificação das tarefas;

• Geração automática de documentos e petições;

• Agilidade no ajuizamento de grandes quantidades de ações;

• Drástica redução do tempo entre inscrição da CDA e citação 

do devedor, elevando-se potencialmente a possibilidade de 

localização deste e consequente recuperação do crédito;

• Agilidade e Segurança na tramitação do processo, com citação, 

intimação e peticionamento eletrônico.









Produtos e serviços

•• ERP para Gestão de Instituições de EnsinoERP para Gestão de Instituições de Ensino

•• CRMCRM

•• Sistema para Gestão de BibliotecasSistema para Gestão de Bibliotecas

•• Workflow e GEDWorkflow e GED

•• Fábrica de SoftwareFábrica de Software

Publico alvo direto e indireto
•• Instituições de Ensino do Infantil á Instituições de Ensino do Infantil á PósPós--

Graduação,  Ensino Técnico e Cursos Graduação,  Ensino Técnico e Cursos de de 
CapacitaçãoCapacitação

•• BibliotecasBibliotecas

•• Setor CorporativoSetor Corporativo

•• Órgãos PúblicosÓrgãos Públicos





A realidade...

...nosso FOCO!!!



O futuro...

...nossa META!!!



Como...

...a GUARDA FILA!!!



Conceitos...

fazer diferente e a diferença...

.                      
...inovar...              ...quebrar paradigmas...              …beneficiar os 

usuários...

...criar soluções simples e 
eficazes...

...gerar entretenimento...               ...devolver as vivências reais...

...nossa MISSÃO!!!



A solução...

...simples e fácil!!!

SGT
Sistema Gestão

do Tempo

Novo termo e conceito...

� Consulta Fila

� Sem Espera

� Info-Análise

Mídia Sob Medida

...um serviço!!!

Nova situação...
...diferenciada...

…segmentada....
…efetiva.



A solução SGT...

CONSULTA FILACONSULTA FILA Informações GenéricasInformações Genéricas



A solução SGT...

CONSULTA FILACONSULTA FILA Informações EspecíficasInformações Específicas

Dado do usuário

INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES ao 
usuário core do negócio

algoritmoalgoritmo

senha

serviço solicitado

número de pessoas à sua frente 

previsão de esperaprevisão de espera



Dados do usuário

tempo elevado 
(>15 min.)

A solução SGT...

SEM ESPERASEM ESPERA

senha e número do celular

INFORMAÇÕES INFORMAÇÕES ao 
usuário 

serviço solicitado

número de pessoas à sua frente 

previsão de esperaprevisão de espera

habilita cadastro



A solução SGT...

SEM ESPERASEM ESPERA

CONFIRMAÇÃOCONFIRMAÇÃO
número do celular

cadastro efetivação da 
comunicaçãocomunicação



A solução SGT...

SEM ESPERASEM ESPERA

CRITÉRIOSCRITÉRIOS
antecedência

telefone Guarda Fila



A solução SGT...

INFO ANÁLISEINFO ANÁLISE

tempo real relatórios análise indicadores



A solução MÍDIA...

MÍDIA SOB MEDIDAMÍDIA SOB MEDIDA

terminal celular vantagens comércio

inovadora
momento oportuno

segmentada
efetiva



O Case...

Potenciais Usuários = 
40%

Consultas = 19.711 Cadastros= 3.200
Média de pessoas  

fora ao mesmo tempo 
= 26,16 pessoas

Máximo de pessoas 
fora ao mesmo tempo 

= 42 pessoas em 
17/01/2011

Tempo de atendente 
economizado = 4 dias, 
13 horas, 30 minutos 

e 20 segundos

Tempo máximo livre 
de um usuário = 3 

horas, 9 minutos e 41 
segundos em 
10/03/2011

Total de tempo 
livre/ganho = 101 
dias, 4 horas, 42 

minutos e 48 
segundos



Por vir...

... mudanças revolucionárias!!!

...muita INOVAÇÃOINOVAÇÃO...

...grandes benefíciosbenefícios...



Paulo Queiroz
Diretor Comercial

Obrigado pela atenção!!!

“Só tem tempo aquele que não o perde”.



SNEP PBX IP Powered by OpenS

Software Público Nacional

Mais de 3.000 membros em todo o território nacional

Mais de 2.000 downloads por mês

Liberdade de crescimento

Escalabilidade

Integrações com outros sistemas

Integração de Unidades

Consultoria especializada



O SNEP como ferramenta de comunicação
para o governo municipal

Integração de Unidades

Postos de Saúde

Escolas

Secretarias

Postos de trabalho temporários

Benefícios

Gestão de atendimento ao cidadão

Agilidade no atendimento ao Cidadão

Redução de custos na comunicação interna

Agilidade na comunicação intra governamental

Gestão de Custos

Gestão por Centro de Custos

Limites por Centro de Custos

Controle de fidelidade da Operadora

Serviços ao Cidadão

Integração com outros Sistemas

Mobilidade ilimitada

Tele serviços





Especializados em Software
Cloud Computing



Simples, acessível e funcional.









Gestão de Necessidades na Educação

• Vagas
• Material









giancarlo.santos@rezulto.com.br



Apresentação:  Mariana Fidelis Vieira da Rosa



Segmentos do Governo

Call center para atendimento 

� Atendimento do cidadão.
� Atendimento para investidores.
� Ouvidoria.
� Procon.

Call center para ações de ativo
� Acionamento de devedores
� Ações de saúde

Gerente

Call Center

Cliente

Atendimento do cidadão.
Ligações de ativo.

Registro
Consultas

Formulários

Relatórios
Acompanhamento

Direcionamento

Atender ligações
Fazer ligações



Sistema para Call Center de atendimento e ativo

Sistema para realizar atendimento
� Registrar todos os contatos em formulário.
� Direcionar chamado para responsável pela solução.
� Histórico dos relacionamentos.
� Workflow.
� Follow up.
� Atribuições com controle de ciclos e disparo de alarmes.
� Relatórios.
� Gravação dos contatos.

Sistema para realizar ligações de ativo
� Discagem automática para lista de telefones.
� Registro dos contatos.
� Formulário para registro dos contatos.
� Relatórios.
� Gravação dos contatos.



Fornecimento de solução completa

Central Telefônica
� Central Call Center
� URA
� DAC

Gravação das Ligações
� Gravação das ligações
� Busca das gravações

Discador automático
� Discador automático das 

ligações
CRM

� Tela atendimento
� Formulário preenchimento
� Análises
� Relatórios



Tela do Sistema de Atendimento



Tela do Sistema de Atendimento



Tela do Sistema de Atendimento



Ayty CRM BPO e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda

Sede - Florianópolis
Rua Tenente Silveira,  221 – Ed. Central Office 
Sala 08 – Bairro Centro - Florianópolis – SC 
CEP 88010-300
Fone: (48) 4052.9211

www.aytycrm.com.br 

Entre em contato.

Paulo José Müller
Fone (48) 9922.6887

paulo.muller@aytycrm.com.br

Escritório - São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1685 – Conj. 2G
Jd. Paulistano – São Paulo – SP
CEP 01452-001
Fone: (11) 3522.9211

Marcos de Oliveira dos Santos
Fone (48) 9628.9671
marcos.santos@aytycrm.com.br


