Surpresas na festa?
Apenas as planejadas.
Com o SiForm a organização dos eventos é
bem mais tranquila e é alegria antes,
durante e após as festas.
Um software moderno, capaz de auxiliar
em todas as etapas do planejamento, dos
detalhes ao gerenciamento da equipe.
Assim, você evita contratempos na hora
que é tão esperada pelos seus clientes.

SOBRE A EMPRESA
A F5 desenvolve sistemas para diversos segmentos de mercado, sempre buscando a excelência em seus procedimentos
para apresentar o melhor método de gestão empresarial.
Com foco nas pequenas e médias empresas a F5 Software de
Gestão está preparada para automatizar todos os processos
empresariais, diminuir custos e principalmente melhorar a
forma de gestão, através de suas rotinas, relatórios e gráﬁcos.
A F5 realiza atendimentos personalizados, dessa maneira o
sistema é parametrizado de acordo com a estrutura da empresa, deixando-a moderna sem perder as suas características.

SISTEMAS E SOLUÇÕES
Sistema para empresas
organizadoras de eventos
e formaturas.

Sistema para controle
de centros automotivos.

Sistema para controle
de empresas industriais
e comerciais.

PRINCIPAIS CLIENTES
Novo Campo Comercial Ltda.
Buriti Máquinas e Ferramentas Ltda.
BM Car Centro Automotivo Ltda.
Msix Centro Automotivo Ltda.
TrocaKi Centro Automotivo
Karangos Auto Center
Lagoinha Auto Center
Stock Car Pneus
Mult Pneus
Fenix Auto Center
Avenida Auto Center
Antonicheli Auto Center
Auto Elétrica Brasil
Auto Elétrica Jaboticabal

O SiForm é um sistema voltado para gestão e controle de
empresas que organizam formaturas e outros eventos, com
aspectos exclusivos e que poderão facilmente ser absorvidos
pela empresa.
Baseado na gestão de projetos, o sistema conta com os controles de eventos, participantes, vendedores, pagamento dos
participantes, dos cronogramas, do escopo do projeto entre
outras funções, onde a sua equipe de trabalho terá todas as
ferramentas de gestão necessária de forma fácil e clara, evitando o uso de controles paralelos.

PRINCIPAIS FUNÇÕES
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Cadastro de participantes;
Cadastro de fornecedores;
Cadastro da equipe envolvida no projeto;
Gestão do evento;
Definição do escopo do projeto;
Emissão de boletos;
Controle do cronograma financeiro;
Gestão financeira: contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária;
Controle da agenda;
Gestão da Cobrança: atrasos, renegociações, etc
Controle de comissão de vendedores;
Controle de convites, convidados, mesas e cadeiras;
Controle de entrega de fotos para vídeos e outros trabalhos;
Relatórios gerencias para equipe;
Relatório para as comissões de formatura;
Apuração de resultados por evento e por temporada;

Além disso, o sistema possui um módulo integrado com o site da empresa, para que o formando possa se conectar
e verificar o seu extrato financeiro e outras informações sobre a formatura.

Tenha total controle
da sua empresa

Na nossa tela Dashboard, o gestor poderá acompanhar todos
os principais indicadores da empresa, sem a necessidade de
ﬁcar imprimindo vários relatórios ou consultando várias telas.
Tudo de maneira sintética e objetiva.
Nessa tela é possível saber:
• Número de orçamentos realizados
• Contratos fechados
• Contratos individuais cadastrados
• Rescisões
• Congelamentos
• Renegociações
• Faturamento dos últimos 12 meses
• Resumo do ﬂuxo de caixa
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Gestão de cobrança
Na gestão da cobrança, a empresa poderá acompanhar com
detalhes a situação ﬁnanceira de cada participante do evento.
Nesse módulo poderá ser feito a geração de boletos, envio
desses boletos por e-mail ou ainda impresso em qualquer
impressora. O sistema permite a integração com qualquer tipo
de banco ou carteira.
Controla ainda os formandos em atrasos e realiza renegociações pelo próprio sistema, facilitando assim a cobrança, deixando de forma clara e transparente junto ao formando.
Pelo sistema ainda é possível enviar as cartas de cobrança por
e-mail de maneira automática, desta forma a empresa diminui
custos com ligações, correio ou pessoal.

Controle do evento
e dos participantes
Nessa tela é possível controlar todos os dados dos eventos,
como a faculdade, os cursos, os valores do contrato, os seus
formandos e as condições ﬁnanceiras, a comissão de formatura,
a equipe de pós-venda, a sua agenda, seu escopo e o cronograma ﬁnanceiro.
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Controle de mesas
e convidados
Nessa tela o usuário poderá acompanhar a quantidade de
convites e mesas que o formando tem, facilitando assim o
controle de convites extras, o controle de cadeiras a serem
contratadas e o controle de quantidade de convidados para
ser passada para o buffet.
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Escopo do projeto
Na tela do escopo do projeto, o gestor poderá acompanhar
todos os itens da formatura, veriﬁcar o seu custo e o
andamento das contratações de cada item.
O escopo é interligado com as contas a pagar, assim poderá
ser acompanhado para cada item o que já foi pago.

Módulo
Formandos On-Line
Através do Formandos OnLine, os formandos
de cada projeto recebem um usuário e senha
para se entrarem no site e acompanhar todas
as informações do evento, tais como:
• Resumo do contrato
• A comissão
• Os participantes
• O extrato ﬁnanceiro
• A agenda
• As liberações de serviço
• E outras informações importantes
Desta forma, o formando ﬁca bem informado
sobre o evento.
Para implementar esse módulo, é necessário que a empresa
tenha estrutura de hospedagem de site como PHP e banco de
dados MYSQL.
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Suporte ao Sistema

O suporte ao sistema é realizado através de atendimento
pessoal, telefônico, e-mail, sistema de ticket, Skype ou
através de acesso remoto.
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16 3203 4341
16 98200 0685
Rua Barão do Rio Branco, 858
11º Andar - Sala 1101
Centro - Jaboticabal / SP
www.f5sg.com.br

