SQL-Ledger
Solução Livre para ERP
SQL Ledger é um revolucionário
sistema de Gestão Contábil de
licenciamento livre que reúne Economia,
com as mais modernas características
tecnológicas

Funcionalidades:

Tecnologia:
SQL-Ledger, oferece benefícios tecnológicos
de uma arquitetura de 3 camadas (3-tier).
Permite todas as facilidades de armazenar as
informações em uma base de dados relacional,
permite máxima segurança a seus dados, impede
inconsistências de informações durante cortes
de energía, controla acesso e auditoria sobre o
uso dos dados, etc, mais as facilidades de poder
utilizar o sistema desde um browser, de forma
multiusuário, desde qualquer PC de sua rede,
bem como de qualquer lugar através de
Internet.
É multiplataforma e funciona em Windows e
Linux.

·

Multi-usuário

·

Multi-empresa

·

Multi-Moeda

·

Contas a Receber

·

Contas a Pagar

Economia:

·

Inventário

·

Contabilidade Geral

·

Orçamentos e Pedidos

·

Relatórios Customizáveis

SQL-Ledger é software livre, não tem custo de
licenciamento e pode ser usado por qualquer
quantidade de usuários.
As soluções Open Source são independentes do
fabricante, pois ao ter o fonte e base de dados
o cliente tem com o domínio sobre os dados e
processos.

·

Controle de Acesso e Auditoria

·

Back-up das informações pelo sistema

·

Formatos de documentos customizáveis

·

Informes Financeiros

·

Administração de Segurança

·

Opções configuráveis por usuário

Nosso Suporte:
Comprendemos que suporte é tranquilizá-lo, que
seu sistema de gestão não somente funcione,
mas que também esteja atualizado com as
disposições vigentes e com os avanços da
tecnologia, sem despesas imprevistas.

SQL-Ledger

Nossa Capacitação
O objetivo dos cursos são oferecer aos nossos
clientes os conhecimentos e a capacidade para
utilizar o sistema com o máximo benefício e de
forma mais simples, adequando a sua
comodidade e mantendo a qualidade.

Capacitação On-Line (e-Learning):
Nossos cursos On-Line, por Internet permitem
capacitação em momentos disponíveis. Temos
também exercicios práticos para um melhor
entendimento. Os instrutores poderão ser
consultados para esclarecimento de dúvidas.

Capacitação Presencial ("In Company"):
Nossos profissionais estão capacitados a treinar
de forma individual ou em grupo.

Training On the Job:
Oferecemos treinamento “on the Job”, onde
poderemos treinar a equipe durante o trabalho,
de forma que nossa assistência seja de acordo
com a gestão, eliminando as dúvidas conforme
forem surgindo.
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