V20

Soluções inovadoras em Softwares de Gestão
para otimizar sua produtividade

Company é o sistema de gestão empresarial (ERP) da Paiva Piovesan Softwares, modular e
integrado, que permite a administração segura, produtiva e eﬁciente do negócio.
Trata-se de um pacote de produtos (módulos) que contém os premiados softwares da
Paiva Piovesan, apresentando a melhor relação custo x benefício x qualidade já lançados
neste segmento.

Soluções

Company UP

Finance Professional
Gestão financeira da empresa

Finance Enterprise
Gestão financeira de grupos empresariais

Finance Corporate
Gestão financeira de grupos empresariais

Business Standard

Gestão de Negócios de uma MPE

Business Professional

Gestão de Negócios de empresas

Business Enterprise

Gestão de Negócios Multi-Empresas

Accounting
Gestão Contábil
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Softwares e Recursos

Softwares

Finance

Recursos

O Finance V20 é uma poderosa ferramenta de gestão ﬁnanceira e controle de
ﬂuxo de caixa, considerado o melhor software do Brasil, nesta categoria,
segundo a imprensa especializada.
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Business V20

Business V20 é o software administrativo para negócios na empresa, que
permite cadastrar contatos, comprar, vender, gerenciar estoques e muito
mais.

Accounting

O Accounting V20 é o módulo contábil, que se integra ao sistema de gestão Company e permite lançamentos em partidas dobradas, lotes e transferências, bem como
geração de balanço patrimonial, balancete, DRE e outros.
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Outros Softwares
Softwares

Recursos

Cockpit V20

Cockpit é o painel de controle do negócio, que inclui gráﬁcos e indicadores
para obtenção de uma visão macro do desempenho do negócio, viabilizando
análises e planejamento.

PeopleDesk V20

PeopleDesk é o módulo de gestão de recursos humanos, que permite cadastros, controle de gastos, férias, ocorrências, contratos e documentos, importação de folha de pagamento de outros softwares.

WorkDesk V20

O WorkDesk é uma ágil e eﬁciente ferramenta para gestão de projetos e/ou processos. O software apresenta recursos para controle de agenda, projetos e tarefas
organizadas por tempo, colaborador e cliente.

Mobile

O Company Mobile foi desenvolvido para permitir a gestão dos negócios, em tempo real, de
qualquer lugar do mundo. Trata-se de uma importante ferramenta para acesso remoto,
pela internet, a informações estratégicas da empresa.
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Outros Softwares
Softwares

Recursos

HelpDesk

O HelpDesk é o software de suporte a clientes por telefone. Com ele é possível acompanhar todo o histórico de atendimento ao cliente, por colaborador
ou por produto.

MarketDesk

O MarketDesk é um software de gestão de força de vendas. Possibilita a organização e
controle da agenda de relacionamento dos vendedores com os clientes, desde a
emissão de propostas até o fechamento de negócios.

Control

Control é um software para controle e manutenção de equipamentos pesados.
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Outros Softwares
Mobilidade

Apps para iPhone e Android

Softwares

Recursos

Finance

Permite lançar despesas e receitas em tempo real, diretamente em seu iPhone, iPad
e Android, associar imagens às transações, controlar contas, analisar plano de contas
e ainda sincronizar dados com o Finance no PC.

Finance Fortune

Aplicativo para gestão ﬁnanceira de investidores. Requer os softwares Finance
V20 Fortune e Finance Server, para funcionamento.
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Módulos Adicionais
Software

V20

Módulo adicional

- Nota Fiscal Eletrônica NF-e SPED
- SPED Fiscal
- Geração de Notas Fiscais de Entrada via Declaração de Importação (DI)
Business

- Importação de pedidos de lojas virtuais
NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Consulte municípios disponíveis)
- Integração com softwares de terceiros
- EFD Contribuições
- SPED Contábil

Accounting

- Exportação de lançamentos
- Importação de lançamentos

Finance

- Integração com softwares de terceiros

Nossos produtos são modulares, o que possibilita a aquisição de módulos adicionais, que contemplam recursos necessários para os negócios.
A aquisição de módulos adicionais requer a última versão disponível do software. Consulte outros módulos adicionais disponíveis.

Informações Adicionais
Versões de demonstração dos softwares
As versões de demonstração dos softwares estão disponíveis para download via Internet. Para obtê-las, gentileza realizar seu cadastro e obter acesso ao download no site: http://www.paiva.com.br/solucoes/versaode-demonstracao
Venda do produto
A compra do software permite a instalação em um único equipamento (Windows), para operação por um
único usuário. Para instalações em mais microcomputadores e acessos por outros usuários, faz-se necessário
adquirir cópias adicionais do produto.
Treinamento
A aquisição de treinamento dá direito à participação em uma sessão de treinamento do software, a ser realizada na sede da Paiva Piovesan, na empresa do cliente ou remota (via Skype). Consulte carga horária, programação e investimentos necessários.
Atendimento Técnico
Ao adquirir o software, o usuário recebe o direito ao atendimento técnico por telefone e Central de Atendimento na internet, para dúvidas gerais de utilização e funcionamento do produto, gratuitamente, durante 30
dias, contados a partir da data de aquisição do mesmo. Após esse período, o atendimento técnico é mantido
a usuários que mantiverem o produto atualizado, sendo as opções de atualização:
1- Contrato de aquisição de novas versões do software (recomendável).
2- Aquisição unitária de nova versão do software.
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Informações Adicionais
Contrato de aquisição de novas versões do software
A Paiva Piovesan busca sempre inovar e aprimorar os seus softwares, para melhor adequá-los à realidade e
exigências do mercado. Frequentemente, disponibilizamos novas versões, incluindo recursos que facilitam as
rotinas e atividades. Tendo em vista as contínuas melhorias dos sistemas de gestão da Paiva Piovesan, tornase essencial manter a versão sempre atualizada, garantindo maior produtividade e novas tecnologias para a
empresa. Para evitar a necessidade de adquirir constantemente as novas versões (atualizações unitárias do
produto), recomendamos aos nossos clientes a realização do Contrato de Aquisição de Novas Versões com a
Paiva Piovesan, obtendo os seguintes benefícios:
• Novas versões (periódicas) do produto obtidas via internet;
• Novos recursos e funcionalidades implementados no software;
• Menor investimento em atualização;
• Descontos especiais em novas aquisições;
• Acesso exclusivo à Central de Atendimento;
• Atendimento Técnico, por telefone e internet, para usuários que mantém o software atualizado, em
horário comercial dos dias úteis em Belo Horizonte;
• Garantia estendida do software.
Para adesão ao contrato, solicite o envio do documento por e-mail (comercial@paiva.com.br) e aguarde um
novo contato de nossa equipe. A adesão é oﬁcializada assim que o documento é devolvido, em duas vias,
rubricadas e assinadas.
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Sobre a Paiva Piovesan

Fundação: 1990
Sede: Belo Horizonte – MG
A Paiva Piovesan Softwares destaca-se no mercado devido a sua competência no desenvolvimento de softwares, que atendem de pessoas físicas a grandes empresas.
O eﬁciente trabalho desenvolvido pela empresa resultou em diversas premiações importantes, dentre as quais destacamos:
• “Editor’s Choice” e “Prêmio Info” – Revista Info Exame
• “Líder Empresarial” – Fórum de Líderes
• “Prêmio SEBRAE de Excelência Empresarial” (Única empresa vencedora em 3 edições)
• “Prêmio Dr. Imre Simon”, da Assespro Nacional, na categoria de Softwares Financeiros
• “Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho 2012” (duas categorias estaduais e uma nacional)
• “Prêmio Regional de Qualidade Metropolitano 2012 - IQM” (Reconhecimento Prata e
empresa melhor pontuada neste ano)
• “Prêmio Nacional de Inovação 2015” - CNI
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Av. do Contorno, 9745 - Barro Preto
CEP: 30110 - 067 | Belo Horizonte - MG
comercial@paiva.com.br
Tel: 55 31 3275-1183

