Infinitas possibilidades de crescimento

Para um verdadeiro trabalho em equipe.

Escritórios em:

São Paulo
Santiago-Chile

Business One Consulting
Sócios com mais de 25 anos de experiência em consultoria, desenho
e implementação de sistemas.
Contamos com uma equipe profissional de consultores certificados,
multidisciplar, experientes e do mais alto nível de conhecimento
(Contadores, Auditores e Engenheiros de diversas áreas de
especialização) que colocaremos à sua disposição, apoiando-os em
seus projetos com uma clara visão integradora.
Conhecemos as melhores práticas de negócios e desta forma
conseguimos importantes economias de escala, as quais
repassamos aos nossos clientes.
Disponibilizamos uma central de suporte que o atenderá com a
maior cordialidade e disposição.
Porque queremos crescer junto com você, lhe asseguramos o melhor
dos serviços prestados.
Nossos clientes nos referenciam através de seus testemunhos em
nossa página web: www.bocsap.com.br

Aníbal Berríos Valdovinos
Diretor Geral
aberrios@boc.cl

SAP é a empresa lider a nível mundial em desenvolvimento e distribuição de software
empresarial, cujas soluções permitem controlar as distintas áreas de seu negócio.
Empresa Alemã, fundada em 1972, conta com mais de 100.000 clientes e mais
de 12 milhões de usuários em mais de 120 países.
No Brasil SAP Business One é a solução de gestão empresarial lider preferida
das empresas em desenvolvimento.

O Sistema de Gestão de Empresas (ERP) líder no
mundo é o mais poderoso e simples de usar:
Integradao, de baixo custo, rápida implementação e fácil uso.
Orientado especialmente a empresas em desenvolvimento.
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Sabia que com SAP BUSINESS ONE
você pode facilmente:
Integrar em um só sistema todas as áreas da empresa e estas com outras unidades
localizadas em qualquer parte do mundo?
Gerenciar e controlar em linha seus estoques, ordens de compra, almoxarifados,
vendas, tesouraria, contabilidade, entre outros?

A solução que as empresas em
desenvolvimento estavam esperando…
está ao seu alcance
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Para todo tipo e tamanho de empresas... existe uma solução SAP
Não necessita investir recursos próprios para adquirir SAP Business One!
Disponível financiamento
de 100% com leasing até 60 meses.
.
O retorno direto que ele provoca em sua empresa, em geral, paga a conta e agrega um retorno
adicional, liberando ainda o capital de trabalho ineficiente investido em sua empresa.

Com SAP Business One:
Poderá fazer gestão de negócios a nível de classe mundial.
Elevar drasticamente sua rentabilidade, uma vez que permite reduzir substancialmente a dotação
dedicada às tarefas administrativas, tornando-as atividades de gestão e controle de alto valor
agregado.
A solução se adapta perfeitamente ao tamanho de sua empresa e as expectativas da mesma.

e BOC apoiam as empresas a
atingirem o objetivo de ser uma grande companhia

Uma visão global
de seu negócio

SAP Business One é a mais simples e poderoso ERP do mundo,
em linha e em tempo real lhe permite:
- Total confiabilidade nos Balanços (estoque, contas a receber, contas a pagar, etc) e seus
resultados operacionais (rentabilidade, margens, etc).
- Toda sua informação integrada e em tempo real para melhorar a operação da empresa.
- Realizar uma Gestão Empresarial desde seu computador do escritório ou seus dispositivos
móveis (consultas em linha, alertas, autorizações, descontos, níveis e detalhes de ativos e
passivos, margens e resultados, etc).
- Todo o histórico de movimentos ordenados em cubos dimensionais e em tempo real,
exemplo: margens e resultado obtido por parceiros, local de vendas, marcas, modelos,
centros de custos, vendedores, etc., para cada um ou mais períodos de histórico, com
resultado analítico ou consolidado, conforme os critérios pré-estabelecidos para suas
necessidades.
- No SAP Business One tudo é integrado... SEMPRE!!
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