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01. Plataforma SOAPP®
O SOAPP® é uma plataforma integrada de gestão, acessível de qualquer equipamento com
acesso à Internet, que disponibiliza as ferramentas essenciais para o suporte: do trabalho
colaborativo, da organização e disseminação de informação, da gestão e controlo comercial,
operacional, administrativo e financeiro.
A plataforma SOAPP® integra, entre outras, ferramentas de comunicação - intranet/extranet e email - e de gestão: documentos, processos, projectos, conhecimento, inovação e financeira.
Trata-se de uma solução baseada no melhor da tecnologia e boas práticas de gestão, há muito
utilizadas nas grandes empresas, tornada agora acessível às PMEs pelo reduzido investimento,
rápida implementação e simplicidade de utilização.
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02. Funcionalidades Relevantes
Modular: CRM, Financeiro, Projectos, Conhecimento & Inovação
Integração: nativa, entre todos os módulos
Acesso: via browser de Internet, sem instalação de software e SaaS
Mobilidade/usabilidade: smartphones, tablets e touchscreen
Multi: empresa, idioma (português, inglês e espanhol) e moeda
Comunicação: e-mail, instant messaging, notas, notícias, portal interno e extranet
Organização: calendário, contactos e pastas partilhadas, férias, gestão documental e
correspondência
Comercial: gestão de clientes, oportunidades, orçamentos e propostas
Contratos: gestão automática de avenças, pacotes (horas), licenças/upgrades e consumíveis
Financeira: facturação, gestão de stocks, compras e encomendas a fornecedores, gestão de
centros de custos, gestão de despesas e deslocações, gestão de contas correntes de clientes e
fornecedores e gestão de tesouraria
Reporting: financeiro, comercial, operacional e de rentabilidade de contrato, projecto, cliente e de
negócio (produto/serviço)
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03. Benefícios
All in a box: Toda a informação de gestão numa única plataforma, disponível em tempo real
Melhoria: do serviço ao cliente, contínua da organização
Ambiente Colaborativo: partilha de informação transversal e alinhamento dos colaboradores com
a estratégia da organização
Virtualização: sem software
Sistematização: de procedimentos
Aumento: da produtividade, da eficiência e eficácia da gestão
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04. Ideal para
PMEs que actuam no sector dos serviços profissionais a empresas, com destaque para:
consultoria (processos, gestão, contabilidade, fiscalidade, auditoria, sistemas de informação,
segurança, etc.);
projecto (engenharia, arquitectura, design, etc.);
serviços de assistência e manutenção (informática, máquinas industriais, etc.);
indústria transformadora
Empresas com dispersão geográfica
Organizações com necessidade de mobilidade
Organizações orientadas a processos e a projecto
Empresas internacionalizadas
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