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GESOPER 4BOSS

UM PORTAL WEB, UM APP, PARA VOCÊ DIRETOR.

PARA VOCÊ GESTOR!

" Temos o prazer de lhe apresentar mais uma plataforma da

tecnologia GesOper Corporate, que promete agradar

diretores e gestores, pois entrega, através de um APP ou

PORTAL WEB,

os

principais indicadores do negócio! "

Que tal ter acesso instantâneo as principais

informações do seu negócio e de sua operação?

Com o GesOper 4BOSS, agora você já pode!

E ISSO ACONTECE PORQUE VOCÊ TEM

ACESSO AO PANORAMA GERAL DA SUA

EMPRESA PELO GESOPER!

Dessa forma, você pode tomar uma decisão pensada e

estratégica em questão de minutos, poupando

tempo e esforços, guiando assim, seu negócio

estrategicamente.

APENAS IMAGINE...

Você precisar tomar uma decisão importante porque

descobriu algo que afetou o custo da sua operação ou está

para afetar o seu orçamento.

Pois bem, com o GesOper 4BOSS é possível identificar

algumas dessas fugas de recursos em menos tempo, já que

esta aplicação vai ajudá-lo a ler as informações de seu

negócio em tempo real, através de dashboards, assim

antecipando problemas.

E o mais importante: foi desenvolvido especialmente para

os segmentos de segurança patrimonial, limpeza e

serviços, com o intuito de fornecer ao mercado uma

ferramenta estratégica na consulta de indicadores

rápidos para as tomadas de decisão.

Toda a informação

você pode consultar por

empresa e filiais, dar zoom,

agrupar por dias, semanas,

meses, trimestres e

semestres, e ainda

comparar com período ou

ano anterior!

E TEM UM DETALHE: VOCÊ QUEM ESCOLHE QUAL

GRÁFICO VAI ATENDÊ-LO MELHOR!

VEJA A SEGUIR ALGUNS EXEMPLOS!

COM UM SIMPLES CLIQUE VOCÊ VÊ...

O que está afetando o seu custo ao consultar as coberturas

realizadas e detalhadas por motivo, como por exemplo: faltas,

afastamentos, férias, reciclagens dentre outras.

Horas Folha: mostra um comparativo entre Horas

Trabalhadas x Faltas e Horas Extras.

Faturamento Por Cidade: mostra o faturamento por cidade para

o período;

Faturamento Por Ramo: mostra o faturamento por ramo para o

período;

Faturamento: mostra o total faturado acumulado para o período;

Faturamento Por Filial: mostra o faturamento por filial para o período;

Faturamento Por Cliente: mostra o faturamento

por cliente

para o período.

Contas a Pagar: mostra valor total por vencimento para

o período no Contas a Pagar;

Contas a Pagar Por Filial: mostra o valor total de vencimento por filial

para o período no Contas a Pagar;

Contas a Pagar Por Fornecedor: mostra valor total de vencimento por

fornecedor para o período no Contas a Pagar;

Extrato por Credor: lista todos!

Contas a Receber: mostra valor total por vencimento para

o período no Contas a Receber;

Contas e Receber Por Filial: mostra o valor total de vencimento por filial

para o período no Contas a Receber;

Contas e Receber Por Cliente: mostra valor total de vencimento

por cliente para o período no Contas a Receber.

Tesouraria - Receita x Despesa: mostra valores lançados

em Tesouraria para o período;

Receitas: mostra o total para o período de todos os lançamentos em

Tesouraria;

Despesas: mostra o total para o período de todos os lançamentos em

Tesouraria.

E agora que já explicamos o que é o GesOper 4BOSS e suas

funcionalidades, vamos listar os 10 benefícios que o torna uma

ferramenta muito estratégica para sua empresa e você deveria adotar!

1- Irá ajudar você a conhecer melhor o seu negócio;

2- Vai melhorar o processo de tomada de decisão, baseando-a

em evidências concretas;

3- Facilitará o acesso e o compartilhamento de informações que

darão suporte à gestão;

4- Permitirá análise em tempo real com navegação rápida web;

5- Ajudará a identificar prejuízos;

6- Reduzirá o risco de problemas e perdas financeiras por custos indevidos;

7- Entrega de resultados corretos, em minutos, para a pessoa exata;

8- Respostas rápidas a qualquer consulta;

9- Informações valiosas para a sua tomada de decisão.

10- Tempo. E tempo é dinheiro!

E o melhor de tudo isso? Você não precisa nem implantar, apenas instalar,

pois só é necessário usar o GesOper Operacional e o GesOper ADM para os

dados carregarem automaticamente no Portal!
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