ERPFlex, mais um expositor do ENACAB 2017
A ERPFlex traz para a Convenção da ABAD seu software para Gestão Empresarial que
atende aos segmentos Educacional, Distribuição e Logística, Atacadistas, Serviços,
Indústria, Varejo e Serviços Financeiros.
O software ERPFlex foi idealizado por Ernesto Haberkorn, reconhecido como o maior
especialista em tecnologia aplicada à gestão empresarial no país. Com mais de 2000
clientes, é um dos softwares de gestão líderes no Brasil em solução na nuvem para a
indústria, serviços e comércio de distribuição e varejo. É a primeira solução na nuvem com
backoffice e e-commerce nativo em uma única plataforma tecnológica.
No estande da empresa, durante o evento, estarão presentes os principais executivos:
Ernesto Haberkorn, fundador da ERPFlex, e Gustavo Bezerra, CEO.
“Participar do ENACAB é uma grande oportunidade para
conhecer mais sobre a fundamental Cadeia de Abastecimento
do nosso país. Nós da ERPFlex, que atendemos a muitos
clientes dessa cadeia, estamos muito animados em participar e
incentivar o avanço da gestão empresarial com nossas
soluções em nuvem”, afirma o CEO Gustavo Beserra.

ERPFlex, o 1º software de gestão empresarial verdadeiramente na nuvem
A ERPFlex é o único software de gestão completo, 100% na nuvem e flexível para se
adaptar ao seu negócio. Idealizado em 2008 por Ernesto Haberkorn, reconhecido como o
maior especialista em Sistema de Gestão do Brasil, hoje o ERPFlex é a melhor solução
para médias e pequenas empresas.
A empresa é pioneira também em sua estrutura de Customer Success, que conta um
investimento de mais de 12 milhões de reais voltados ao desenvolvimento do produto e no
atendimento ao cliente. Hoje, a empresa possui mais de 2.000 clientes e mais de 150
colaboradores.

Um software voltado para os principais segmentos do mercado!
Conheça mais sobre a capacidade e funcionalidades do ERPFlex para cada segmento de
mercado:
Atacados e Distribuição
Solução sob medida para integrar todos os processos da sua distribuidora de forma prática
e simples. Desfrute de funcionalidades como: Indicadores de Resultado, Datamining,
Atendimento - CRM, Consulta Multidimensional, Frente da Loja, Portal do Representante,
Estoque e Custo, Compras, SPED, Financeiro, Emissão de NF-E e NFS-E. Conheça o Case
de Sucesso da Múltipla Suprimentos que aumentou seu seu faturamento em 100% em
apenas 18 meses!
Indústrias
O sistema de gestão ideal para médias e pequenas indústrias que necessitam do controle
de produção e custos. Desfrute de funcionalidades como: Controle de Lote e
Rastreabilidade, OP - Ordem de Produção, MRP I, SPED, Emissão de NF-E e NFS-E.
Serviços
Ideal para médias e pequenas empresas que desejam controlar sua gestão financeira e os
serviços prestados por profissionais especializados no seu negócio. Desfrute de
funcionalidades como: OS - Ordem de Serviço, Agendamento de Recursos, Orçamentos,
Controle de Contratos, Emissão de NF-E e NFS-E.
Varejo
O ERPFlex é o sistema de gestão completo para médias e pequenas empresas que
compram, vendem e distribuem mercadorias no varejo ou atacado.

Quem conhecer mais sobre a ERPFlex? Então acesse:
Site Oficial
Blog
Materiais Educacionais
Fan-page no Facebook
Página no LinkedIn
Twitter Oficial
Canal no YouTube

Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=6aHYpZoOo8E

