TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO
(Sistema Integrado de Gestão)

SANKHYA
Desde 1989, a Sankhya Gestão de Negócios é uma das maiores empresas provedoras de
Sistemas Integrados de Gestão Corporativa (ERP) do Brasil, com 27 unidades e mais de 10.000
clientes dos segmentos de Atacado Distribuidor, Indústria, Varejo, Serviços e Agronegócios.
PRODUTOS
ERP:

Business Intelligence (BI):

Gestão de Pessoas:

As soluções Sankhya foram
desenvolvidas com estruturas
modulares, flexíveis, customizáveis,
totalmente WEB e mobile para
facilitar a tomada de decisão e
resultar em ganhos de produtividade
e rentabilidade da sua empresa.
Com metodologia exclusiva, a
implantação do sistema e a adesão
dos usuários é mais rápida e
eficiente.

Integrando processos e dados
de diferentes áreas táticas e
gerenciais, o BI permite acesso
e visualização das informações
gerenciais chaves em tempo
real. Acompanhe por meio de
poderosos indicadores gráficos
de apoio à decisão (Dashboards)
a margem de contribuição e a
rentabilidade de uma negociação,
o prazo médio de estocagem, o
ponto de equilíbrio no mês corrente
entre outros indicadores com mais
facilidade e agilidade.

Desenvolver e manter um quadro
de colaboradores motivado, repleto
de talentos e com alta sinergia
e produtividade confere melhor
desempenho às organizações,
resultando em maior rentabilidade
e competitividade. O Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas
Sankhya auxilia as empresas a
obter êxito neste desafio.

VANTAGEM/DIFERENCIAL
Além de funcionalidades específicas para atender todas as demandas do segmento, a Sankhya conta com
uma oferta exclusiva, o Sankhya Express, um pacote de soluções/módulos preestabelecidos e adequados à
realidade do setor, buscando melhorar a gestão da sua empresa com menor investimento e com apenas 8 (oito)
semanas de implantação.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Universal Automotive Systems
• Kia Motors Distribuidora
Contato:
www.sankhya.com.br

• Social Distribuidora
• Garcia Atacadista

Fernando Ferreira de Oliveira
fernando.oliveira@sankhya.com.br
0800 940 0750

• Ramada Atacadista

Redes Sociais
Facebook: Sankhyagestao
Twitter: Sankhyagestao
Youtube: Sankhyagestao
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