
Para alcançar o sucesso de um negócio 
é preciso otimizar a sua gestão, tornando-o 
ágil e competitivo.

A PHC injeta velocidade nas empresas para que 
estas possam evoluir, e isto só é possível com 
um software de gestão que vai completamente 
ao encontro das necessidades de cada empresa. 
E não ao contrário.

OS         DESEJOS 
DAS EMPRESAS QUE 
PROCURAM UM ERP 
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QUERO INSPIRAR OS 
COLABORADORES PARA 
SEREM MAIS 
PRODUTIVOS 

Os colaboradores atuais querem 
sentir-se bem no local de trabalho. 
Querem estar integrados, ser 
autónomos, intervir e colaborar.
São objetivos nada fáceis de atingir. 
Mas é algo de que as empresas 
precisam, e que conseguem com 
o apoio das ferramentas certas.

QUERO RECEBER AJUDA 
SEMPRE QUE PRECISAR

O PHC CS está associado a uma 
rede de Parceiros PHC, formada 
e certificada continuamente, que 
ajudam a sua empresa nas pequenas 
dúvidas e nas grandes 
implementações. 
Os Parceiros PHC estão consigo 
desde o primeiro momento.

QUERO MELHORAR 
CONTINUAMENTE 
A CRIATIVIDADE 
E A INOVAÇÃO

Qualquer empresa que não seja 
criativa e não saiba inovar de forma 
consistente está efetivamente 
a prejudicar o seu futuro.
Tudo isto pode parecer muito 
complexo de conseguir, até ser 
considerada a ajuda do software 
de gestão.

QUERO TER UM 
SOFTWARE QUE SE 
ADAPTA À MINHA 
REALIDADE

Hoje em dia, fazer bem já não 
chega, é preciso também gerir bem. 
E estes dois objetivos complexos 
impedem as empresas de dispensar 
recursos, tempo e dinheiro em algo 
como adaptar-se a um software.
É por isso que deve ser o software 
a adaptar-se ao seu negócio.

QUERO TER 
FERRAMENTAS 
DE ANÁLISE PRONTAS 
A USAR

Quando se fala de análises, fala-se 
da base a partir da qual se mede 
o passado, o presente, e até o futuro 
da sua empresa.
O software de gestão agrupa 
os valores relevantes e oferece-lhe 
as ferramentas de decisão mais 
assertivas.

O PHC CS tem 
as ferramentas 
necessárias para 
dar resposta a todos 
os problemas 
e dificuldades 
que tínhamos com 
o software anterior.
       
André Henriques, Diretor 
Administrativo e de Recursos 
Humanos, Celar. 

O PHC CS acaba por ser 
a solução escolhida pois 
dava a garantia de qualidade 
ao melhor preço. Falámos 
com algumas empresas que 
já usavam o software, 
e todas estavam satisfeitas. 
Outro fator que pesou 
na escolha foi a relação 
preço/qualidade, e aí 
o PHC é do melhor 
do mercado.    

Miguel Pina Martins, Science4you.

Atingimos outro nível 
de precisão e velocidade 
que nos permite tomar 
decisões sustentadas 
em informação de gestão 
obtida diariamente 
do software.  

  Luísa Lampreia, 
 Gerente da Artisani.
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5 6 7 QUERO TER UM 
SOFTWARE FÁCIL DE 
USAR E TOTALMENTE 
APROVEITADO

As aplicações de software são 
sistemas complexos e as empresas 
podem demorar algum tempo até 
se sentirem familiarizadas com 
a sua utilização. 
Portanto, um software fácil de usar, 
simples e intuitivo, e do qual se tira 
total partido, influencia 
positivamente a produtividade 
e a rentabilidade diárias.

8 QUERO AUMENTAR A 
RAPIDEZ E A AGILIDADE

O mundo exige uma velocidade de 
trabalho e de execução cada vez 
maior, mas as empresas lidam com 
vários obstáculos e fontes de 
entropia, como falhas na 
comunicação e processos obsoletos.
Acelerar o seu negócio está 
dependente de conseguir resolver 
questões como estas.

9 QUERO TRABALHAR 
TODOS OS DIAS COM AS 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Um ERP engloba muitas 
funcionalidades e muitas 
implementações, e isso reflete-se 
no valor investido. É por isso que 
é particularmente importante 
garantir que o seu investimento 
não desvaloriza.
A PHC tem o recurso que traz essa 
garantia. Chama-se PHC On, 
e oferece-lhe a certeza de que 
se mantém 100% atualizado.
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QUERO GERIR OS 
PROCESSOS DE 
NEGÓCIO À MINHA 
MEDIDA

Os processos de negócio fazem 
parte de toda e qualquer empresa. 
E como cada negócio é único, 
precisam de ser geridos à exata 
medida desse negócio.
É nestes casos que o software 
de gestão mostra toda a sua 
utilidade e todo o seu potencial.

QUERO SATISFAZER 
CADA VEZ MAIS OS 
MEUS CLIENTES

É obrigatório, no mercado atual, 
oferecer experiências únicas a quem 
consome os seus produtos ou 
serviços.
Tudo isto se torna mais acessível 
com a ajuda de software, que 
é preparado para aperfeiçoar tanto 
as suas experiências como as 
experiências que pode oferecer 
aos seus clientes.

O QUE TÊM EM COMUM ESTES 10 DESEJOS?
 VELOCIDADE!

A velocidade é um dos fatores fundamentais para o sucesso de um negócio.

OPORTUNIDADE X CAPACIDADE X VELOCIDADE = SUCESSO EMPRESARIAL

Quando o ERP se encarrega das tarefas do dia-a-dia permite que a empresa aproveite as 
oportunidades que surgem, tenha mais capacidade de reação e aumente a velocidade do negócio. 
A combinação desses fatores traduz-se em sucesso e competitividade para a sua empresa.



Na PHC Software dedicamos-nos ao desenvolvimento de 
soluções avançadas de software de gestão e ERP que 
proporcionam flexibilidade, rapidez e sucesso para o negócio
dos nossos clientes.

Os nossos mais de 27 anos de experiência permitem-nos oferecer 
às empresas um software totalmente personalizável que pode 
responder a qualquer evolução do negócio. Temos também uma 
rede de parceiros locais, cuja experiência e conhecimento vai 
contribuir para o sucesso do seu negócio.

PHC CS é a linha completa de soluções ERP para 
a gestão de áreas críticas de qualquer negócio, desde a gestão, 
faturação, produção, suporte, logística, frota, entre outros. PHC 
CS está disponível para desktop e dispositivos móveis, e a sua 
capacidade de adaptação torna-o adequado para uma ampla 
gama de setores e dimensões de empresas.

PHC SOFTWARE EM NÚMEROS

+ 400 
PARCEIROS

+ 140,000 
UTILIZADORES 

+ 175 
COLABORADORES 

www.phcsoftware.com
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+ 30,000 
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CLIENTES

+ 13 
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