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Olá,
É com muito prazer que nós da IMWTI apresentamos nosso aplicativo IMWPro
Freemium feito em Qlik Sense Desktop para o ERP Totvs Protheus, Totvs RM e SIGEM.
O IMWPro Freemium é uma ferramenta 100% gratuita, utilizando a poderosa
arquitetura e o ‘Self Service Data Visualization’ do Qlik Sense Desktop, sem limitações
de acesso, uso ou recarga dados. Limitado apenas na quantidade de informações
utilizadas nas suas analises que são de 60 dias (30 dias antes e 30 dias depois da data
atual).
Para ter acesso ao IMWPro Freemium, é só se cadastrar no formulário
disponível no site (www.imwti.com.br/IMWPro). Após o cadastro o cliente recebe uma
chave de acesso e o manual de implantação da ferramenta, caso o cliente tenha
dificuldade em executar o procedimento de implantação, pode solicitar um suporte via
e-mail (suporte@imwti.com.br) gratuitamente.
Visões disponíveis no IMWPro Freemium:
Financeiro, Estoque / Custo, Comercial, Compras, Recursos Humanos.
Para ter acesso a informações ilimitadas é só solicitar uma cotação com os
valores das licenças do Qlik Sense (caso não seja cliente Qlik) e da aplicação que deseja
(Comercial, Financeiro e etc) ou solicite um orçamento de acordo com suas
necessidades.
Para cotações sobre as licenças e nossas aplicações completas entre em
contato (contato@imwti.com.br).

Qlik Sense - Em todos os dispositivos!
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Financeiro

Fluxo de caixa; Visão analítica
de contas a receber; Contas a
pagar; Movimentação
financeira; Saldos bancários;
Clientes; Fornecedores;
Condições de pagamento; Tipos
de pagamentos; Cheques;
Crédito a clientes; Débito a
fornecedores e etc.

Estoque/Custos

Saldos;
Inventários; Giro de
produto; Perdas; Perdas
sobre vendas; Perdas
sobre produção; Rejeitos;
Produção; Movimentação
de estoque e etc.
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Comercial

Vendas; Vendas x Pedido de
Vendas; visão analítica de
vendas; Vendedores; Pedido
de vendas; Produtos;
Devoluções de clientes;
Tendências de vendas de
filiais; Produtos; Clientes e
vendedores e etc.

Compras
Compras x
Pedido de compras; Visão
analítica de compras;
Compradores; Pedido de
compras; Produtos;
devoluções a fornecedores;
Tempo de reposição de
produtos e fornecedores;
Condições de pagamentos etc.
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Contábil*

DRE; Balanço; Balancete;
Visão analítica dos saldos
contábeis e lançamentos.

Recursos Humanos

Rotatividade de
funcionários; Visão analítica
de funcionários; Folha de
pagamento; Horas extras;
Turnos; Setores; Secções e
etc.
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Ponto Eletrônico*
Absenteísmo; Visão analítica
do ponto; Funcionários;
Turnos; Atrasos; Faltas;
Setores; Secções e etc.

E mais Ativo Fixo*, Logística*, WMS*, OMS* e TMS*!!!
* Versões disponíveis apenas para aplicações licenciadas.

www.qlik.com

www.toccato.com.br

Orçamentos, Dúvidas, Sugestões e Críticas entre em contato.
Norte / Nordeste / Sudeste

Sul / Centro-Oeste

IMW TI LTDA
www.imwti.com.br
suporte@imwti.com.br
+55 (83) 3191 6866 – PB
+55 (11) 3253 3563 – SP

SMS STI LTDA
www.smsti.com.br
anderson@smsti.com.br
+55 (41) 3015 5076 – PR
+55 (47) 3026 3816 – SC
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