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A fexibilidade do SafiraERP permite aos seus usuários 
criar e personalizar campos básicos do sistema, definir 
permissões de acesso em grupo, valores padrão, 
personalizar a área de trabalho, etc.

A instalação padrão no servidor é feita em menos de 24 
horas e não requer instalação nas estações de 
trabalho.

Rápida implantação

Nossa solução é totalmente customizável, sob os 
aspectos funcional e visual. Desenvolvemos módulos 
específicos adequados às suas reais necessidades.

Customizável

Flexível

O SafiraERP pode ser acessado através da internet, 
desde que sua empresa assim deseje, e até integrá-lo ao 
seu site.

Nossa solução é compatível com a maioria dos 
smartphones e tablets, podendo ser acessado via 
internet de qualquer lugar!

O SafiraERP foi projetado para utilizar o mínimo de
recursos nas estações onde é acessado, razão pela qual 
trabalha com alta performance mesmo nos 
computadores mais simples.

Mobilidade

Baixo custo

100% pronto para web

Todos os módulos do SafiraERP são perfeitamente 
integrados, evitando retrabalho e provendo as 
informações em tempo real.
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Unidade São Paulo
Av. Paulista, 1765 - 13º andar
Cerqueira César - São Paulo/SP

Unidade Amazonas
Rua Rio Purus, 360 
Vieiralves - Manaus/AM

Contato
4020-2650
comercial@officedata.com.br
www.safiraerp.com.br

Somos uma fábrica de softwares focada no 
desenvolvimento de sistemas de informação 

corporativos customizáveis. 

Em até 48x com taxas a partir de
 0,83% ao mês. (DEZ/13)

MÓDULOS DO SAFIRAERP

INTEGRAÇÕES
PATRIMÔNIO
PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO
SERVIÇOS
JURÍDICO
CRM
OUTROS

BASE
CONTÁBIL

FRENTE
DE LOJA

FATURAMENTO
FINANCEIRO

FISCAL
ESTOQUE

Desenvolvemos módulos específicos
para sua empresa. Consulte-nos!

Confira o SafiraERP online: app.safiraerp.com.br

CONCORRÊNCIA

• Customizamos o SafiraERP ao seu negócio
• Projetado para ser adaptado e alterado
• Atendimento pleno das necessidades
• Baixo custo de customizações
• Internet comum
• Contabilidade automática em tempo real

• O seu negócio precisa se adaptar ao sistema
• Fechado para adaptações e alterações
• Atendimento parcial das necessidades
• Alto custo para customizações
• Fibra ótica ou conexão dedicada
• Contabilização via lote ou manual

x

Somos uma fábrica de softwares focada no 

Não jogue este impresso em via pública

REPRESENTANTE


