PENSAR NO AMANHÃ PARA DAR
UMA VANTAGEM COMPETITIVA
AOS NOSSOS CLIENTES
Estamos trabalhando sempre para desenvolver e trazer inovações aos nossos clientes, isso
porque acreditamos no futuro.

MISSÃO
Oferecer produtos e
serviços de alta tecnologia
para pequenas e médias
empresas e segmentos que
almejam crescimento e organização.

ACREDITAMOS NO FUTURO
Por isso trazemos soluções empresariais para esse futuro acontecer!

www.trssistemas.com.br
/trssistemascomerciais

VISÃO
Acreditamos que empresas
bem estruturadas e apoiadas na tecnologia da informação obtém resultados
ainda mais satisfatórios e
tendem a ser cada vez mais
competitivas em seu ramo
de atuação.

Em 1996 a primeira versão do Sistema Impacto foi desenvolvida, onde controlava processos administrativos e automação comercial.
Então, nasce a TRS Sistemas uma empresa de
sistemas da informação, que oferece produtos e serviços de acordo com as reais necessidades de seus clientes e parceiros.
As empresas contam com a TRS para ajuda-las a enfrentar os desafios, processos e

VALORES
Ética;
Respeito;
Comprometimento;
Determinação;
Profissionalismo;
Qualidade;
Inovação;
Interação;
Simplicidade;
Oportunidade;

rotinas de cada setor. Com o Sistema Impacto,
eles podem aproveitar o máximo de tempo e
de dados para traçar estratégias que impulsionam o crescimento dos negócios.
Levamos soluções eficientes para nossos
clientes e ainda hoje, mesmo em tempos difíceis, formamos parcerias para que possamos
nos fortalecer e as empresas continuarem a
crescer, colaborar e realizar o seu trabalho.

Produção

Conte com o

SISTEMA IMPACTO
Para pequenas e médias empresas terem produtividade
gigante.

Gestão de ordem de
produção
Controle de empenho
Apontamento da produção
Plano mestre de produção
Plano mestre de vendas
Controle de processos de
produção
Gráfico gannt
MRP
Relatórios operacionais
Relatórios gerenciais

Compras
Controle de notas de
entrada
Cotações de compra
Pedido de compra
Importação do XML da
nota de entrada
Relatórios operacionais
Relatórios gerenciais

Faturamento
NF
NF-e
Reajuste de preços
Controle de demandas
Relatórios operacionais
Relatórios gerenciais
Customizações

Assistência
Técnica
Conheça alguns módulos e funcionalidades do sistema de gestão mais completo:

Financeiro
Gestão de bancos
Títulos à receber/pagar
Baixas à receber/pagar
automática
Histórico de cobranças
Controle de faturas
Controles de borderôs
Conciliação bancária
Fluxo de caixa
Adiantamento de despesas
Liberação dos títulos a
pagar/receber
Compensação de títulos
CNAB receber/pagar

Vendas
Gestão de vendedores
Gestão do orçamento
Gestão de pedidos
Gestão de comissões
Vendas balcão
Automação caixa
Controle de código de
barras
SAT CF-e / NFC-e
TEF (transferência eletrônica de fundos)
Etiquetas 1D e 2D
Relatórios operacionais

Estoque
Controle de saldos físicos
Movimentos internos
Relatórios operacionais
Controle de saldos em/de
terceiros
Estrutura de estoque por
armazém
Controle de inventário
Transferências de estoque
Controle de localização
física
Controle de lotes e rastreabilidade

Gestão de técnicos
Ordens de serviço
Chamados
Orçamentos
Apontamentos
Garantias
Relatórios operacionais

SABE COMO A SISTEMA IMPACTO VAI ALAVANCAR SUA EMPRESA?

MELHORES DECISÕES
Com as funções automatizadas, você e sua equipe terá
mais tempo para planejar
estratégias e tomar as melhores decisões.

EFICIÊNCIA E
PRODUTIVIDADE
O Sistema Impacto ajuda a
produtividade da sua empresa ser ainda mais eficiente,
isso porque os módulos de
todos os setores são integrados.

SIMPLES E COMPLETO
A interface do Sistema Impacto é simples e totalmente
intuitiva. Os módulos são
essenciais para sua empresa
funcionar bem, além disso,
você pode contar com customizações caso precise.

PRIMEIRA FASE
Implantação
A fase inicial da implantação tem como objetivo, apresentar todas as etapas claramente
para facilitar a condução e o entendimento de ambas as partes.
Durante esta fase, a equipe TRS fará o levantamento detalhado para a adequada
parametrização do Sistema Impacto, irá definir as atividades e a equipe responsável,
configurar as funcionalidades, ministrar treinamento aos usuários, entre outros.
As etapas componentes dessa fase são:

Etapa 1:

Etapa 2:

Preraração e
Desenvolvimento

Análise e Definição
Etapa 3:

Etapa 4:

Validação e
Treinamento

Simulação e Validação

Etapa 5:

Disponibilização
do Sistema Impacto

Conheça a

METODOLOGIA DE
IMPLANTAÇÃO DE
PRODUTO (MIP)
Nossa equipe segue uma metodologia para a implantação do Sistema Impacto com o
objetivo de orientar os colaboradores e clientes dos procedimentos que serão feitos em cada
uma das fases.
Dessa forma, garantimos a realização de tudo que foi prometido em contrato.
São duas fases, a primeira é a de implantação, onde teremos 5 etapas e a
segunda é a de acompanhamento. estabilização do produto e encerramento da
implantação.
Toda e qualquer etapa, tem o checkpoint (checagem), afim de averiguar o avanço do projeto
e entendimento em comum de ambas as partes
(cliente e empresa).

SEGUNDA FASE
Acompanhamento e estabilidação
Entende-se essa fase como garantir a correta utilização do produto, e assegurar
que todas as necessidades do cliente estão sendo atendidas conforme expectativas.
Eventuais ocorrências com o produto deverão ser corrigidas, sejam por deficiência de
treinamento, problemas com o levantamento ou com o planejamento, não conformidades
com as parametrizações, entre outros. durante o prazo de implantação.
Após o prazo, o cliente poderá procurar ajuda com o consultor líder da implantação no
prazo de 30 dias após produção e posterior procurar a central de suporte.
Essa etapa é de responsabilidade da TRS Sistemas, pois devemos garatir que as
expectativas do cliente sejam supridas para não termos retrabalhos. Também a equipe
do cliente, deverà acompanhar de perto todos os trabalhos para que ao final do projeto,
estes possam dar continuidade ao suporte ou até mesmo ser o elo de ligação com nosso
suporte.

CLOUD
A tecnologia em Cloud é a solução para empresas que precisam de mais segurança, acesso
em lugares diferentes e querem economizar com infra-estrutura. Com o Cloud você tem a
garantia de maior agilidade. Confira as vantagens:
ECONOMIA NA
INFRAESTRUTURA

SEGURANÇA
Como o Cloud, a segurança
é maior contra ameaças
que sua empresa pode
sofrer;

TURBINE

A SUA EMPRESA
Saiba mais sobre as soluções que deixarão o
Sistema Impacto ainda mais potente:

Com o Cloud, você não
precisa investir em equipamentos modernos e espaço
para servidores. Além disso,
o custo de implantação e
manutenção é bem menor;

ACESSO EM
QUALQUER LUGAR
Basta ter conexão com a
internet e de forma segura,
você tem acesso ao Sistema Impacto;

BACKUP
Caso aconteça algum
problema, você sempre
terá a garantia e segurança
de um backup feito diariamente;

ATUALIZAÇÕES
Para atualizações do Sistema Impacto, o Cloud
permite ser mais rápido e
seguro;

SEMPRE
DISPONÍVEL
A qualquer hora você
poderá acessar o Sistema
Impacto com total segurança;

APLICATIVOS
POWER BI

O Sistema Impacto tem versões em aplicativos para celular que facilitam suas vendas, gestão
de estoque, monitoramento de entrega e serviço em campo.

É uma ferramenta criada para análise de dados. Organiza as informações fornecidas
e mostra para você de forma que possa ser bem compreendida. Não importa a quantidade
desses dados, o Power BI cria:

Relatório

Dashboard

Gráficos

SALES FORCE AUTOMATION (SFA)
Pedido de vendas;
Importação e exportação
de dados;
Integrado com sistema;

Mural de recado;
Gestão de cliente, produto
e preço;
Roteiro de visitas;

INVENTORY
MAS POR QUE DEVO USAR O POWER BI NA MINHA EMPRESA?
Com o Power BI você:
Conhece mais afundo os resultados que a empresa está gerando;

Separação de pedidos;
Expedição de pedido;
Inspeção de entrada de
produto para qualidade;

Inventário com leitor bluetooth ou QR code;

Monitora para saber como anda os números;
E com isso, age rápido para melhorar a gestão dos seus processos;

Para conhecer mais sobre esses e outros aplicativos e soluções empresariais que oferecemos,
acesse nosso site ou entre em contato com nossa equipe.

www.trssistemas.com.br
/trssistemascomerciais

