
Tecnologia aplicada à gestão corporativa
O Sapiens® é um sistema que contempla o que há de mais moderno em tecnologia

informática aplicada à gestão empresarial. É um ERP concebido com a filosofia “toque

único”, isso significa que a sua essência é a efetiva integração entre as diversas áreas

da empresa, em que uma informação inserida por uma determinada área fica

automaticamente disponível para todas as outras, gerando informações gerenciais de

forma rápida, precisa e confiável.

Sua implantação pode ser feita de forma modular e incremental, permitindo melhor

sincronia com o nível de investimento de cada cliente. Outra característica importante

do Sapiens® é a sua aderência aos processos dos diversos segmentos atendidos, o

que facilita a alta tecnologia disponível nos produtos da Senior.

Por isso o Sapiens® tem na sua concepção, recursos e conceitos fortemente focados

para o resultado de cada área da empresa, tratando de forma muito eficiente a

logística na gestão da área administrativa e na industrial, através dos sistemas

comercial, financeiro, contábil, de produção e de custos.
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Vendas

• Administra solicitações de compras, com proposição automática dos preços dos fornecedores

nas cotações

• Gera solicitações de compra automaticamente a partir da análise de estoques, via requisição

e necessidade de produção

• Possibilita análise entre as condições das ordens de compras e respectivas notas fiscais

• Gera ordens de compras via cotações, automaticamente

• Controla ordens de compras e compradores responsáveis

• Considera opcionalmente as ordens de compra no fluxo de caixa

• Permite envio de e-mail automático ao fornecedor com cópia da ordem de compra

• Permite condições flexíveis de pagamento

• Controla o cadastro de fornecedores, incluindo tabelas de preços

• Controla contratos

• Permite gerar cotações de compra via Web

• Possibilita controle orçamentário das compras por centro de custo

• Aceita qualquer unidade de medida de produto no recebimento de mercadoria, através de

conversão automática

• Sugere a melhor cotação, trazendo o valor presente

• Permite a entrada de notas fiscais via códigos de barra

• Controla o processo de entrada e saída de mercadorias através da interface com balanças

• Permite entrada de pedidos com produtos configuráveis

• Permite o agendamento de visitas a clientes

• Efetua análise de embarque gerando preparação para faturamento e montando as embalagens

para expedição de forma automática

• Possibilita faturamento por pedido, por lote e/ou especiais (produtos e serviços)

• Controla pedidos de vendas, orçamentos e previsões de produção

• Considera opcionalmente os pedidos de venda no fluxo de caixa

• Analisa disponibilidades de estoques para vendas

• Reajusta, gera e emite tabelas de preços de venda

• Emite notas fiscais com layout adaptável

• Calcula comissões via faturamento

• Controla crédito, cadastros e históricos de clientes

• Controla representantes, cotas e comissões

• Permite condições flexíveis de pagamento

• Mantém históricos de tabelas de preços de venda de produtos e de serviços

• Rastreia pedidos na produção

• Controla contratos

• Permite entrada de pedidos via Web

• Disponibiliza informações gerenciais baseadas em estatísticas de vendas por região, por

representantes e por clientes (SIG)

• Permite a entrada de pedido e notas fiscais via códigos de barra

• Controla o processo de entrada e saída de mercadorias através da interface com balanças

• Aceita qualquer unidade de medida para venda, através de conversão automática

Compras

Sistema Comercial
Área Administrativa
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Distribuição • Forma cargas obedecendo rotas de entrega

• Efetua faturamento conforme cargas geradas

• Permite o acerto de contas no retorno das cargas

• Permite entrada de pedidos via telemarketing ativo ou passivo

• Permite gerar e receber informações de venda via palmtop

• Possibilita o fracionamento dos produtos em estoque

• Efetua ordens de compra com programação de entrega

• Permite inclusão de pendências financeiras na formação da carga

Estoques

Transporte

• Controla estoques de produtos multidepósitos, por lotes, por prazos de validade e

por séries

• Possui rotinas de requisição de material/serviços, aprovação, atendimento e

solicitação de compras

• Calcula preço médio, de custo, de reposição e última entrada

• Possui rotina de inventário com recontagem e acertos automáticos, permitindo

também o inventário por lote/série

• Operacionaliza estoques com códigos de barras

• Controla consignações (clientes e fornecedores)

• Analisa reposições de estoques

• Gerencia curva ABC

• Gera acúmulos mensais de Consumos, Entradas e Devoluções

• Possibilita a formação de embalagens de estocagem

• Possibilita aprovações e requisições via Web

• Permite a geração e o controle de numeração de produtos (séries)

• Gera solicitações de compra automaticamente a partir da análise de estoques, via

requisição e necessidades de produção

• Permite controle de aprovação multinível por valor e centros de custos para ordens

de compra e solicitações de compras

• Permite controle de localização através da máscara do código de depósito

• Controla o cadastro de veículos e motoristas

• Possibilita o cadastramento de tabelas de preço de frete

• Permite o cadastramento de solicitações para coletas de mercadorias, controlando

remetente, destinatário e consignatário

• Efetua a cotação de preços para transporte das mercadorias, controlando a

disponibilidade do motorista e a rota de entrega que ele atende

• Controla a contratação dos motoristas/veículos que farão o transporte

• Gera o conhecimento de transporte (CTRC) através das coletas cadastradas

• Permite a geração do Manifesto, gerando títulos no Contas a Pagar para o

motorista contratado
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Sistema de Gestão de

Qualidade (SGQ)

• Na gestão de Vendas, controla o bloqueio e a liberação de pedidos por área

(financeira, produção e compras)

• Na gestão de Compras, avalia e qualifica fornecedores, sugerindo ou bloqueando

de acordo com sua pontuação; executa inspeções no recebimento de produtos

avaliando a sua conformidade

• Na gestão do Chão de Fábrica, permite o controle de calibração de equipamentos

• Possui controle de documentação de procedimentos, relacionando o documento com

cada procedimento das áreas da empresa

• Permite o controle de ações preventivas e/ou corretivas, relacionando a ação com

cada procedimento das áreas da empresa
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Plano Financeiro

Contas a Receber

Sistema Financeiro

Contas a Pagar

• Trata plano financeiro relacionado às contas de receitas e despesas

• Possibilita orçamento por conta financeira e centros de custos

• Permite geração do fluxo de caixa com base nas contas financeiras

• Permite o acompanhamento do orçado x realizado das contas, possibilitando

o bloqueio de despesas excedentes ao orçamento

• Controla todos os tipos de títulos da própria empresa ou em poder de terceiros,

por cliente, representante, portador, normal e previsão

• Permite a geração de títulos via faturamento, pedidos, contratos de venda e

notas de débito

• Calcula juros de mora e multa por atraso

• Possibilita baixas parciais ou totais de títulos (manual e/ou escritural)

• Calcula comissões via faturamento ou recebimento de títulos

• Mantém históricos financeiros e adiantamentos de clientes para análise de créditos

• Permite tratamento completo da cobrança escritural

• Importa títulos de outros sistemas

• Possibilita baixar títulos via leitor óptico

• Controla títulos em multimoeda

• Controla cheques pré-datados (apresentações e devoluções)

• Controla todos os tipos de títulos por fornecedor e por portador, normal e previsão

• Permite a geração de títulos via notas fiscais de entrada, contratos de compra,

INSS, IRRF, ISS e Cofins

• Calcula juros de mora e multas por atraso

• Gera cheques via pagamentos

• Possibilita baixas parciais ou totais de títulos (manual e/ou pagamento eletrônico)

• Mantém históricos financeiros e adiantamentos dos fornecedores

• Importa títulos e movimentos de baixas de outros sistemas

• Possibilita encontro de contas entre títulos a pagar e a receber

• Controla títulos em multimoeda

• Possibilita o controle de aprovação de pagamentos

• Mantém a conta-corrente de comissões de representantes, permitindo o pagamento

com apuração de IRRF e ISS

• Mantém os compromissos a pagar, gerados pelo Vetorh® de forma automática
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Tesouraria

Controle de Projetos

• Controla saldos de conta por data de movimento e data de liberação (depósitos

futuros e pré-datados)

• Possibilita conciliação bancária e automática

• Gera fluxo de caixa, considerando pedidos e contratos de compra e venda, float

bancário, média de atraso, previsões e simulações

• Possibilita lançamentos automáticos, via contas a receber e a pagar

• Permite entradas de movimentos e transferências automáticas entre contas

• Emite, reemite e controla cheques, suas respectivas cópias e avisos de débito

• Importa extratos bancários, cheques e movimentos da tesouraria

• Permite a inclusão de títulos no contas a pagar e contas a receber através de

lançamentos de movimentações

• Permite controle de pré-orçamento com revisões, aprovações, assuntos

• Permite o orçamento por Mês, Projeto, Fase, Contas Receitas/Despesas e/ou Centro

de Custos

• Permite o acompanhamento por Rotina, Mês, Projeto, Fase, Conta Receitas/Despesas

e/ou Centro de Custos

• Mostra os valores Previstos e os Realizados no projeto

• Mostra o resultado do orçado x realizado, tela, relatórios e gráficos

• Permite a atualização manual ou via agendador

• Permite lançamentos manuais para projetos

• Permite contabilização dos lançamentos

• Permite definição de rateios padrões por projeto

• Permite definição de faturamento por percentual de fase executada

• Permite definição de recursos previstos em um projeto

• Possui tabela de conta corrente de todas as movimentações
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Contabilidade

Sistema Contábil
• Cadastra planos de contas modelos e por empresa, permitindo sua troca após o

fechamento

• Aceita períodos de lançamentos flexíveis

• Efetua contabilidade orçamentária

• Aceita lançamentos em todos os níveis (via integração ou manuais)

• Mantém os lançamentos contábeis gerados pelo Vetorh, de forma automática

• Efetua rateio automático em nível de centros de custos

• Gera log das alterações de lançamentos

• Consolida balanços intercompany

• Permite inversões de níveis gerenciais em qualquer moeda

• Permite rotinas de importação e exportação

• Permite reutilizar formas de contabilização com facilidade

• Disponibiliza relatórios gerenciais para acompanhamento mensal e anual

• Permite controlar processos e ações por usuário

• Permite controlar lotes e lançamentos multifilial para agilizar a entrada

das informações

• Permite desmembramento de lançamentos contábeis, através de um plano

de contas auxiliar
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Impostos • Possibilita livre acesso ao cadastro de impostos

• Gera apuração instantânea dos impostos

• Permite definições de fórmulas de cálculo livres definidas pelo usuário

• Controla compensações e conta-corrente dos impostos

• Disponibiliza a digitação manual, quando não houver a integração com o sistema

• Emite todos os livros fiscais

• Gera títulos a pagar dos impostos, guias de recolhimento, DIPJ e demais obrigações

exigidas pela legislação

• Gera arquivos magnéticos (mensais, anuais e convênios);

• Emite guias de recolhimentos, livros fiscais, GIA, DIPI e Dief

• Disponibiliza o rastreamento total da composição dos impostos em todos os níveis

• Possibilita grande agilidade de consultas a documentos

• Disponibiliza informações para geração da IN-68, IN-86 e IN-89;

• Importa e exporta dados em qualquer layout

• Permite atualizações e consultas via Web

• Controla entradas e saídas via integração ou manual

• Gera arquivos para órgãos oficiais

• Permite o controle do movimento de ECFs

• Disponibiliza configuração de tela de digitação de notas fiscais

• Possibilita a contabilização de notas fiscais

• Permite o controle do crédito do ICMS do ativo permanente (CIAP)
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Patrimônio • Permite máscara de codificação de bens livremente

• Permite o cadastramento de bens por lote

• Possibilita a implementação de novas características ao bem.

• Controla gerencialmente os bens por filial, espécie, centro de custos, conta contábil,

localização física e planta de seguro

• Calcula depreciação com taxas em índice oficial, gerencial e custos

• Possibilita o cálculo da depreciação proporcional ao dia de aquisição

• Permite a simulação de cálculo de depreciação e sua respectiva exclusão

• Calcula correção monetária em várias moedas e índices alternativos

• Gerencia todas as movimentações de bens: baixas, transferências, desdobramentos,

agrupamentos, reativações

• Emite relatórios legais e gerenciais

• Permite a inclusão de bens através de integração com o módulo comercial, listando

os produtos/serviços das respectivas notas fiscais de entrada para possível integração

com o patrimônio

• Possibilita a realização de inventários por filial, departamento, centro de custos,

local real, planta de seguro, espécie e conta contábil, permitindo que a coleta dos

dados seja feita de forma manual, ou através da carga de um arquivo texto com

layout  ajustável de informações, que pode ser gerado através de um coletor de

código de barras.



Engenharia de produto

Sistema Produção

Área Industrial

• Permite roteiros de fabricação com tempos e múltiplas opções por operação

(Processos)

• Aceita códigos de produtos estruturados com identificação de grades de tamanhos

ou cores

• Identifica e atribui consumos de matérias-primas e produtos intermediários

• Otimiza o cadastramento da ficha técnica baseado num modelo padrão

• Visualiza a estrutura multinível do produto acabado

• Possibilita a venda de produtos configuráveis por pedido, possibilitando ter fichas

técnicas configuráveis com modelos e roteiros exclusivos.
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PCP - Planejamento e

Controle de Produção

• Permite gestão de produção para empresas verticalizadas

• Aceita livre determinação de períodos de produção

• Calcula cargas de recursos (máquinas/pessoas) para fabricação de acabados e

intermediários

• Permite a simulação de carga de recursos para pedidos não fechados

• Analisa e identifica sobrecargas e ociosidades da fábrica, permitindo ajustes

• Calcula e rastreia necessidades de produção e compras (MRP), baseado em pedidos

firmes e em previsões de vendas

• Gera automaticamente OPs  e solicitações de materiais e serviços, baseadas na

data do pedido de venda e no calendário industrial

• Possibilita a geração de OPs de forma manual independente do processo MRP

• Controla reprocessos de OPs

• Permite simulações de necessidades de materiais e intermediários, de recursos e

de tempo de fabricação para produtos e/ou pedidos

• Possibilita e redistribuição manual da produção ao longo do período (escalonamento)

• Permite criar reserva de produtos e componentes para múltiplos lotes

• Permite apontar produtos diferentes do previsto na OP (novos produtos na OP

decorrentes de alterações das características do processo)
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Chão de fábrica

(Acompanhamento de

Processo)

• Acompanha a produção com apontamentos das OP's por operações e estágios

• Faz a baixa automática de estoques de matérias-primas, baseado na previsão do

consumo

• Classifica produtos de 1ª, 2ª, 3ª qualidades e refugo

• Permite apontamento dos processos de produção por códigos de barra

• Registra no estoque as entradas de produtos fabricados, em sincronia com a baixa

das OPs

• Controla serviços executados por terceiros através de OPs

• Identifica atrasos e problemas de qualidade com ações corretivas

• Permite apontamento de motivos de parada de recursos com registro dos tempos

improdutivos

• Cria lotes de fabricação, mantendo registros para estoques

• Rastreia pedidos de venda na produção, indicando seu estágio na fabricação

• Permite apontamento dos processos de produção através de coletores de dados

interligados diretamente às máquinas da produção

• Permite a baixa automática de estoques de matérias-primas via agendamento de

processos
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Formação de Preços

Sistema de Custos

Contabilidade de Custos

(Valoração de Estoques)

Análise Gerencial de Custos

• Mantém estruturas de indicadores econômicos (taxas, índices, moedas), dando

flexibilidade na composição das fórmulas de cálculo

• Possibilita centros de custos direto, indiretos e administrativos

• Calcula taxas de processos por natureza de gasto

• Mantém estruturas de tabelas de preços de matérias-primas e taxas de custos dos

processos

• Permite elaboração de ficha técnica de produto, integrada ao módulo de produção,

manual ou simulada, bem como o cálculo do custo padrão dos produtos baseado

nessas fichas

• Forma tabelas de preço de venda orientativo

• Possibilita a apuração de saldos de produtos em elaboração por estágio, centro

de custos e ordem de produção

• Valora produtos sem elaboração e elaborados

• Apura, respectivamente, variações de taxa/preço e eficiência/utilização de processos

e matérias-primas

• Permite efetuar simulações de todos os processos

• Gera informações para ajustes contábeis e de estoques

• Gera informações para análise comparativa do custo padrão e real por período e

por OP (ordem de produção)

• Utiliza metodologia de cálculo de preços a valor presente

• Analisa custo real de produção por produto, período e OP (Ordem de Produção)

• Permite análises ponderadas por volumes produzidos, estocados, vendidos, faturados

e orçados

• Possibilita a comparação de processos e matérias-primas, entre o padrão e o

realizado por OP e com evolução entre períodos
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Internet/Intranet

Soluções Web

Benefícios Técnicos

e de Infra-Estrutura

Oferece todas as vantagens e facilidades que a tecnologia Web proporciona. Permite

que determinadas aplicações do sistema sejam acessadas, por exemplo, através do

Internet Explorer ou Netscape Comunicator, sem requerer qualquer instalação ou

configuração na estação-cliente. Podemos destacar no uso da versão Web do Sapiens:

• Cadastramento de clientes e fornecedores

• Entrada de pedidos de venda

• Entrada das cotações de compras

• Envio de e-mail das ordens de compras para os respectivos fornecedores

• Entrada das notas fiscais de entrada e saída para efeito de impostos

• Entrada das requisições de materiais

• Entrada das aprovações das requisições de materiais

• Todo e qualquer relatório pode ser executado e visulizado através do browser, inclusive

relatórios com gráficos, sem a necessidade de alteração do layout do modelo

• Centralização da base de dados do sistema

• Facilidade de manutenção e atualização do sistema

• O sistema pode ser acessado tanto pela intanet como pela internet

• Diminuição do tráfego de informações pela rede

• Diminuição no custo de utilização do banco de dados

• Pode-se utilizar os computadores atuais da empresa que já acessam

a Web

• Operação do sistema dentro do padrão Web, que já é domínio do

mercado
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Benefícios

Operacionais

• Possibilidade de gerentes, diretores e parceiros consultarem,

via browser, as informações (relatórios e gráficos)

• Estreitamento do relacionamento e da comunicação entre

empresa, clientes e fornecedores

• Lançamentos descentralizados de dados para a alimentação do

sistema, sem a necessidade de software complementar



tecnologia

Integrações

Implementações

Tecnologia

A Senior Sistema possui uma equipe altamente treinada

e capacitada, que produz ferramentas de tecnologia

que são incorporadas em todos os seus produtos. Estas

ferramentas visam facilitar o desenvolvimento das

aplicações e disponibilizar recursos avançados para os

usuários, com o intuito de facilitar, agilizar e flexibilizar

as implantações junto aos Clientes.

Estes produtos podem estar incorporados diretamente

nas aplicações da Senior ou apresentarem-se como um

programa independente.

Para facilitar a visualização da Tecnologia Senior, a

figura ao lado divide os produtos em cinco áreas distintas.

Esta categoria de produtos é utilizada na integração dos produtos Senior com outras

aplicações, podendo ser via:

• TXT (Importação/Exportação): permite customizar, com muita flexibilidade e sob

qualquer layout, modelos para a importação e exportação de dados em arquivos texto.

• Integra: permite a integração com outros sistemas através de uma camada

intermediária de dados no Banco de Dados.

• I-ERP ou EDI: permite a integração de informações através de processos colaborativos

entre empresas e parceiros comerciais.

• I-DLL: permite a integrações através de interfaces de objetos COM, DLLs ou WEB.

Esta categoria de produtos é utilizada na linha de frente para a customização dos

sistemas no atendimento aos requisitos do Cliente, abrangendo recursos ligados a:

• Banco de Dados (CBDS - Central Banco de Dados Senior): permite ao cliente realizar

backup e restore de diferentes SGDB’s, manter a integridade dos dados, criar novos

índices/campos/tabelas, definir as configurações de armazenamento, controlar o

acesso dos usuários às tabelas/campos do sistema. Além destes recursos, contém

editor de SQL e permite a realização de engenharia reversa da base de dados.

• Interfaces (SGI - Sistema Gerenciador de Interface): permite o desenvolvimento

de telas de cadastro e de consultas personalizadas, inclusive com a utilização de

grids. Possibilita o relacionamento entre tabelas, a integração com o dicionário de

dados do sistema e com o controle de acesso dos usuários.

• Processos (LSP - Linguagem de Programação Senior): permite o desenvolvimento

de regras específicas para uma melhor adequação das rotinas do sistema às necessidades

do Cliente. Também é utilizada no SGI e nos Geradores de Relatórios, Consultas e

de Importação/Exportação.
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Interfaces

Diversos

Business Intelligence Conjunto de produtos que fornecem ao Cliente a capacidade de obter informações

gerenciais do seu negócio. Dentre eles:

• Gerador de Relatórios: permite a definição e a emissão de modelos de relatórios

com quaisquer informações da base de dados, inclusive com suporte a gráficos. Os

relatórios podem ser visualizados em tela e armazenados em diferentes formatos:

texto, gráfico ou HTML.

• Consultas: permite ao usuário definir suas próprias consultas para visualização

das informações em tela.

• Sistema de Análise Gerencial: permite ao usuário manipular informações gerenciais

e estatísticas, de forma rápida e dinâmica, através de visões que auxiliam na análise

dos diferentes cenários da organização.

 O acesso às informações dos produtos Senior pode ser realizado através das seguintes

interfaces:

• Windows: acesso através de telas no padrão Windows.

• WAP: permite a criação de páginas Wap, através da LSP e da tecnologia Web.

• WEB: permite a geração de qualquer relatório no formato DHTML, que pode ser

disponibilizado estática ou dinamicamente para visualização.

• Instalador: realiza a instalação dos produtos Senior de forma simples e amigável,

verificando a necessidade de conversão da base dados. Nas conversões, preserva

todas as customizações específicas do Cliente desenvolvidas durante ou após a

implantação.

• Agendador: permite o agendamento de processos automáticos que devem ser

executados periodicamente. Dentre os processos possíveis estão a geração de relatórios

e o envio de e-mails.

• SGU (Sistema Gerenciador de Usuários): permite a criação e o gerenciamento

das políticas de controle dos usuários do sistema: formato de senha, bloqueio de

conta, senhas antigas, duração das senhas, esquecimento de senha, permissão de

acesso as telas, etc;
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Controle de Usuários

Gerais

Agendador

(Processos Automáticos)

Recursos Especiais

do Sistema

• Geradores de relatórios, gráficos e consultas

• Gerador de importação e exportação de dados com livre definição de layout

• Parametrizações com regras e procedimentos definidos pelo usuário

• Help on-line e help personalizado pelo cliente

• Botões de atalho para as principais tarefas

• Integração com e-mail

• Controle de log dos principais processos e aplicativos do sistema

• Performance e segurança com uso dos recursos de banco de dados: referencial

integrity, transactions, triggers, stored procedures e views

• Central de base de dados: permite a criação de tabelas , campos, índices e

relacionamentos; esconde campos em tabelas de cadastros, e outros recursos como

backup e editor de comandos SQL

• Analisador de performance: auxilia na solução de problemas de performance causados

pela configuração inadequada do banco de dados

• Visualizador de relatórios: permite a visualização e a impressão de relatórios

previamente gravados em disco

• Sistema gerenciador de usuários e de grupos de usuários com determinação de

políticas de bloqueio de conta, expiração de senhas e formato de senha

• Controle de permissão de consulta, alteração, inclusão e exclusão em telas e tabelas

do sistema

• Controle de abrangências de empresa e filial, limitando o acesso do usuário somente

aos cadastros aos quais tem direito

• Definição de políticas de acesso por usuário

• Bloqueio de acesso a modelos de relatórios, consultas e a modelos de importação

e exportação

• Controle de log do usuário de tabela, através da definição das operações que deverão

ser monitoradas: inclusões, alterações e exclusões

• Relatórios gerenciais que mostram as estruturas por grupos de usuário (nível de

acesso)

Os processos automáticos podem ser utilizados para a automatização de tarefas

rotineiras que não necessitam da intervenção de nenhum usuário. Através do

agendamento prévio é possível definir a periodicidade de execução e outras informações

adicionais que permitirão a execução do processo de forma automática.

Podemos, por exemplo, agendar a execução de relatórios com posição de faturamento,

produção, estoques, financeiro, contábil, etc, enviando e-mail para os respectivos

usuários interessados.
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Vantagens

Pesquisa Tecnológica

Consultoria Técnica

Suporte Técnico

Atendimento

Relacionamento

• Administração de todas as áreas com relatórios, consultas e gráficos estatísticos

• Integração total entre os sistemas e seus respectivos módulos

• Modularidade dos sistemas, com integrações gradativas

• Navegabilidade entre os sistemas

Através da contínua pesquisa tecnológica, a Senior Sistemas garante produtos

desenvolvidos de acordo com as últimas tendências e aplicações, além da permanente

evolução dos seus sistemas.

Segurança e tranqüilidade ao cliente em todos os passos da implantação, através do

total gerenciamento de cada projeto e treinamento dos usuários na execução das

rotinas dos sistemas.

A Senior dispõe de equipe qualificada para informar sobre os recursos e possibilidades

dos sistemas, bem como esclarecer dúvidas ou solucionar imprevistos de utilização.

Este suporte pode ser acionado por telefone, fax, e-mail ou pelo Suporte Remoto via

internet.

Dispensamos tratamento personalizado a cada cliente, através do levantamento de

suas necessidades e objetivos específicos, base para a concepção do mais adequado

e transparente projeto.

As relações de parceria que a Senior mantém em seu ambiente de negócios estão

calcadas no pleno comprometimento com o sucesso e alto grau de satisfação dos

clientes.
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Configuração Servidores

Configuração Estação de

Trabalho (Recomendada)

Bancos de Dados Homologados

Acesso Remoto

• Consulte a Senior Sistemas.

• Microcomputador compatível com Pentium IV 1.0 GHz ou superior

• Memória RAM 128 Mb ou superior

• Windows 98, NT Workstation 4.0, 2000 Professional ou XP

• ORACLE* 8.1 ou superior

• MS SQL Server* versões 7.0 ou superior

* Consulte as versões homologadas com a Senior Sistemas

Os ambientes STS (Senior)*, Web (Senior), WTS (Microsoft), Metaframe (Citrix)

poderão ser utilizados para acesso remoto.

* Consulte as versões e sistemas homologadas com a Senior Sistemas.

Ambiente de TI


