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E.R.P. Imediata com recursos em “Android”
O projeto SATÉLITE, da IMEDIATA coloca as
empresas “em movimento”, aproximando as áreas
operacionais das áreas estratégicas, através de um novo
aplicativo que roda em qualquer plataforma “Android” e
que integrado ao sistema E.R.P. da Imediata, disponibiliza
um resumo dos conteúdos registrados na base de dados
do sistema operacional E.R.P.
A partir de agora todos os clientes que operam com
o sistema Cliente/Servidor terão a sua disposição esta
ferramenta que poderá ser facilmente instalada em
qualquer "Smart Phone" com "Android", totalmente
configurável via 3g, WiFi, ou em rede, possibilitando que o
empresário em qualquer lugar no mundo e a qualquer
hora, possa receber informações de desempenho, ou
valores tipo "Total de venda por unidade", "Total a
receber", "Total a pagar", "Quantidade vendida de um produto, ou grupo de produtos", enfim uma
infinidade de informações gerencias limitado a criatividade ou necessidade de cada empresa. Este
novo modelo de mobilidade administativa pode ainda apresentar resumos setorizados, facilitando a
gestão a distância, sem a necessidade da interferência humana.
>> http://www.imediata.com.br/index.php?area=solucoes&id=12

Informações gerenciais na palma de sua mão...
Com a dinâmica de trabalho cada
vez mais intensa e a execução de
atividades simultâneas, temos a
necessidade de sermos mais
produtivos e, como consequência, já
observamos
mudanças
de
comportamento e uma maior
necessidade no uso dos dispositivos
móveis. Para acompanharmos o
movimento acelerado do mercado,
já é comum acessarmos e-mails,
compartilhar
arquivos,
agendar
reuniões, aprovar processos..., pelo
celular. Paralelamente a esta
realidade,
a
IMEDIATA
quer
participar de toda esta mudança e
mais do que isso, trazer para o
ambiente corporativo, as facilidades
que podem ser usufruídas quando
colocamos a tecnologia trabalhando a nosso favor. Desta forma, adotamos um novo conceito de
“Mobilidade de Gestão”, baseado na capacidade de conexão e processamento de informações
nos dispositivos móveis, que possibilitam trazer a “mesa de decisões” para sua viagem, para o
intervalo da reunião distante, para o meio do trânsito e aonde quer que você esteja...
O desafio é grande, mas já definimos o caminho...
Queremos agora definir a estratégia de mobilidade da sua empresa...
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