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Solução completa para
conteúdo gráfico e web
O maior desafio das empresas de informação é a otimização de seus recursos no atendimento às
diversas mídias. A informação precisa ser estruturada ou produzida de diversas formas para ser
publicada corretamente. O AICS atua na comunicação da sua empresa maximizando sua
produção e minimizando seus custos.
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OBF AICS integra todasas fases do processode editoração de umapublicação, como entrada dematérias, diagramação daspáginas, controle do fluxo deprodução, acompanhamentodo fechamento da edição e pu-blicação na Web.Publicações on-line, ondeas notícias são apresentadasem tempo real, com um gran-de poder de interatividade erecursos multimídia é realida-de. Utilizando o sistema de in-formação para internet WebAICS (integrado com osoftware AICS), é possível teruma publicação on-line semqualquer trabalho adicional,onde as notícias cadastradassão direcionadas para a ver-são em papel e/ou on-line. Ovisual da publicação impressaé totalmente pré-formatada,

para que futuramente, seja ne-cessário apenas digitar as ma-térias, e, antes mesmo do fe-chamento do caderno, as notí-cias já estarão disponíveis pa-ra os internautas em seuscomputadores, tablets e celu-lares.
Integração editorial e 
publicitária com a webNo mesmo conceito declientes e fornecedores, tería-mos mídias clientes e um for-necedor unificado. A solução definitiva para agestão de multi-meios passapor uma nova estruturaçãodas informações, uma entradamais completa já prevendo ospossíveis destinos. E como es-sa solução seria implementa-da? Através do projeto do sis-tema de acordo com as diver-sas origens.

Fluxo do 
conteúdo 
editorialApós a captaçãodas informações,elas serão associa-das a um layout grá-fico e seus textos efotos atualizadospara seguir esselayout. Durante esteprocesso de ade-quação, o AICS per-mite um controle

das matérias por status.Todos os conteúdos altera-dos são registrados. Ao final,teremos uma evolução até oresultado final. Nesse registro,sabe-se quem foi o autor esuas modificações.Para os usuários repórte-res e editores, a visualizaçãodos trabalhos pendentes ocor-re graficamente. Nada impedeque um jornalista esteja traba-lhando numa edição de quin-ta-feira e numa edição de do-mingo ao mesmo tempo. Nadaimpede também que mais deum usuário esteja trabalhan-do em matérias que estejamna mesma página.Não existe a necessidadeda gestão de arquivos de tex-

tos, fotos em pastas, risco deperda ou sobreposição de in-formações (gravar uma maté-ria em outro nome e perder oconteúdo, por exemplo). Tudopermanece em banco de da-dos com alta segurança.Os trabalhos de conteúdo

são feitos no AICS com visuali-zação simulada do resultadofinal, podendo incluir textos eimagens. Nem mesmo um Edi-tor de textos externo é neces-sário, fazendo os custos de li-cenciamentos de softwaresMUITO baixos. 

Automatize a produção do 
seu jornal, revista e website

Sistema de Gestão Empresarial integrado com QuarkXPress ou Adobe InDesign (de forma não excludente),
voltado ao segmento jornalístico, que permite integrar todos os departamentos da empresa e automatizar os
processos repetitivos, aumentando o poder competitivo da publicação. Além disso, o sistema permite integrar
as mais diversas mídias (jornal, rádio, internet, TV, eletromídia, SMS, etc.) de maneira otimizada e eficaz. 
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Tela da Diagramação exibindo as seções e uma visualização de uma página em andamento

Exemplo de Montagem automática de páginas

» Atualização Tecnológica: Você estaráadquirindo um software que utiliza asmais recentes tecnologias, baseado emplataforma Windows e Banco de DadosSQL (Windows/Linux)
» Otimização de Mão de Obra: Aautomação de processos (como apaginação automática do conteúdoeditorial e do caderno de classificados)permite um melhor aproveitamento damão de obra disponível, reduzindo ostempos gastos e aumentando arentabilidade da empresa
» Padronização dos Processos: Autilização de um sistema único e integradogera uma padronização dos processosprodutivos, facilitando a aprendizagemdos funcionários, reduzindo tempos deprodução, e gerando um material final dealta qualidade
» Integração das Informações: Outravantagem na utilização desse sistema é acentralização e a integração dasinformações, que além de agilizar osprocessos, fornecer relatórios gerenciaiscompletos, também é um pré-requisito naimplantação de um plano de CRM
» Aumento da Produtividade: Com aotimização da mão-de-obra, apadronização dos processos e a integraçãodas informações, haverá um ganhosignificativo na produtividade dosfuncionários e da empresa, devido àredução nos tempos de produção
» Redução de Custos: Com o móduloInternet, o site é atualizadoautomaticamente, sem qualquer trabalhoadicional. Financeiramente, haveria umamenor necessidade de licenças de uso desoftwares para diagramação, e dispensariatodas as licenças de uso de SoftwaresEditores de Textos ou o uso de outrossistemas (como o de Assinaturas, porexemplo). 

Principais módulos

ClassificadosGerenciamento dos anúncios e paginação automática do cadernode Classificados.
Características:
» Gerenciamento de contratos de publicidades
» Configuração das publicações para interação com paginador emontagem automática (na maioria dos casos, sem outras cor-reções adicionais)
» Gerenciamento de transações bancárias (Envio de Dados, Im-pressões de Boletos e Débito em Conta) - Financeiro
» Controle de vendas e comissão
» Paginação automática de cadernos classificados

Editorial Módulo completo para cria-ção editorial. Gerencia desdea entrada das matérias até aprodução final dos cadernos.
Características:
» Pré-visualização da páginasem necessidade de paginar
» Inserção automática deanúncios
» Permite criar e editar maté-rias (banco de matérias)
» Processo de diagramaçãointeligente baseando-se emlayouts pré-definidos au-mentando a produtividadeda criação editorial
» Entrada de textos no siste-ma editorial com pré-visua-lização dinâmica do layoutde cada matéria
» Gráficos de barras indican-do os status das produçõeseditoriais
» Histórico da evolução dasmatérias
» Sistema de hifenação emportuguês
» Corretor ortográfico combanco de palavras
» Exibe/imprime miniaturasdas páginas
» Possui controles de estourode texto e espaço pendente
» Todas as matérias (inclusivehistóricos) são armazena-das em banco de dados
» Inserção de conteúdos dinâ-micos, como data, seção, etc.

Assinaturas Gerenciamento e distribuiçãodos pacotes de assinatura.
Características:
» Gerenciamento da distribui-ção e circulação
» Gerenciamento de transa-ções bancárias (Envio deDados, Impressões de Bole-tos e Débito em Conta) – Fi-nanceiro
» Controle de agentes e entre-gadores (Rota)
» Controle de cortesias
» Gerenciamento de renova-ções antecipadas de assina-turas (cartas, boletos bancá-rios, relatórios, carnês per-sonalizados e etiquetas)
» Controle de assinaturas porsucursal
» Cálculo da tiragem de exem-plares
» Controle de suspensão deassinaturas
» Renovação automática deassinaturas (opcional)
» Gerenciamento de cancela-mentos de assinaturas
» Geração de dados para oInstituto Verificador de Cir-culação - IVC
» Impressão e geração de eti-quetas para assinantes (pa-cotes e avulsas)
» Gerenciamento de distribui-ção de exemplares (roteiro,ordem de entrega e ma-nual)

Benefícios adquiridos

Seleção de matérias no Módulo Editorial

Exemplo de entrada de Classificados

Exemplo de Entrada de Assinaturas

Um dos

meios que

deve ser

configurado 

é o site

internet em

dispositivos

móveis
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Módulos

Publicidade/EditorialMódulo completo para controles de produção gráfica editorial.Unifica o controle de publicidades, anúncios classificados e pro-dução gráfica automatizada com saída das informações viaAdobe InDesign® e QuarkXPress®. Destinado a empresas jorna-lísticas, editoras de revistas e listas telefônicas.
Características: Projeto de publicações com seções dentro deseções em até nove níveis; Configuração das publicações parainteração com paginador e montagem automática. Pré-visuali-zação da página sem necessidade de paginar; Processo de dia-gramação eletrônica baseando-se em layouts pré-definidos au-mentando a produtividade da criação editorial; Gráfico de bar-ras indicando os status das produções editoriais; Sistema de ge-ração de dados de alta capacidade (para listas e classificados);Exclusivo módulo tipo extensão para ser instalado no Adobe In-Design® e QuarkXPress® que faz a montagem final das publica-ções. Este módulo apresenta produção média de 1.000 pági-nas/hora.
AssinaturaPermite gerenciar pacotes de assinatura, desde sua configura-ção, venda, até a distribuição. Total integração com módulo fi-nanceiro para controle de recebimento; Controle de renovaçãoautomática; Gerenciamento da distribuição e circulação;
DistribuiçãoPossibilita análises regionais, fornecendo panoramas de comoas informações de produtos, valores e tempos estão distribuí-das geograficamente.
Controles FiscaisEmissão e recebimento de notas ficais; Desdobramento de du-plicatas; Cálculo de impostos; Controle automático de isençõese reduções de impostos; Integração com módulo Financeiro,Materiais, Compras e Contábil; Entrada de NFs por XML; SPEDFiscal e Contribuições.
Correio Eletrônico (exclusivo)Mensagens registradas por empresa, você saberá de qual em-presa a mensagem pertence. Caixa de mensagens associada aousuário, basta logar em qualquer máquina que as mensagensestarão disponíveis. Backup das mensagens junto com as infor-mações, nunca mais perca mensagens valiosas nas máquinas.Baixa automática pelo servidor, Spam configurável e integraçãocom os demais módulos do AICS.
ContábilContabilização automática; Plano de contas de até nove níveis;Balanço patrimonial; Demonstrativo de resultado; Livro razão;Controle de depreciação e correção monetária; SPED e FCont.

Centro de InformaçõesIntegração do AICS com outros sistemas; Desenvolvimento denovos relatórios; Manipulação de relatórios existentes; Custo-mização das telas do sistema; Importação e exportação de ar-quivos; Criação e manipulação de regras de negócio; Configura-ção de sites para uso do sistema WebAICS; Criação de novas ta-belas; Expansão das tabelas existentes no sistema; Manipula-ção de índices das tabelas; 
CadastroCadastro de clientes, fornecedores e outros; Endereços comple-tos, de cobrança, entrega e internet; Integração com financeiropara personalização de condições de pagamento e limite de cré-dito; Gráficos estatísticos; Contatos diretos e avançados; Cadas-tramento automático pelo CNPJ via exclusiva base colaborativae cartão eletrônico do CNPJ pelo site da Receita Federal.
FinanceiroContas a pagar e receber; Cobrança, emissão e recebimento dearquivos de cobrança eletrônica; Fluxo de caixa; Planejamentoor çamentário para fluxo de caixa futuro e cri térios para aprova-ção de despesas; Con ciliação bancária inteligente; Lançamen-tos em quatro moedas; Controle de caixas (contas bancárias);Plano de contas financeiro e contábil, centros de custos; Análi-ses gráficas financeiras; Impressão de cheques.
Análise de RentabilidadeIntegração com financeiro, projetos e Contábil; Apropriações dedespesas, pessoal e equipamentos; Períodos econômicos; De-preciação de equipamentos; Relatórios gerenciais;  Mapa de ab-sorção comparando graficamente Financeiro X Econômico;Atualização de tarifas para auxílio na formação de preços.
MateriaisClassificação ABC; Estoque mínimo manual e dinâmico; Contro-le de lotes, número de série e garantias; Apropriação de custos;Unidade principal, secundária, de produção e comercialização;Relatórios gerenciais e análises gráficas; Hierarquia de classifi-cação de materiais; Sugestão de compra; Movimentações ma-nuais, inventário e  transferência; Controle de reservas e enco-mendas; Integra controle de lotes com rastreabilidade;
ComprasAté 4 cotações por item; Lote mínimo de compra; Histórico dasúltimas compras; Integração com financeiro e materiais; Emis-são de pedido de compra; Previsão de impostos e fretes; Aceitalançamentos simultâneos de múltiplos itens; Assistente deaprovação que auxilia na escolha da melhor cotação e geraçãode pedidos mais baratos para cada fornecedor.
ProduçãoSimulação das ordens de produção com base no valor de venda.Lista de materiais e processos agregados a produtos na OP. In-tegração com módulo de materiais/custos. Ficha de processocom detalhes de procedimentos padronizados. Apontamentodos processos e materiais das OPs. Grade de OPs com controlede status. Baixa automática de insumos e criação automáticados lotes finais. Previsão de prazo de validade.

Fluxograma de operação
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Gestão completa Serviços

Além dos módulos espe-cíficos de gestão deprodução gráfica e deconteúdo para diversos meios,o AICS possui os módulos em-presariais mais adequados aosdemais setores das empresas,abrangendo Assinaturas, Pu-blicidade, Classificados, Com-pras, Materiais, Finanças, Fa-turamento com NFs Eletrôni-cas, Contabilidade integrada,Análise de Rentabilidade/Ati-vos, Internet, EmailEmpresarial, Siste-ma de Atendi-mento ao Clien-te e o que mais aimaginação per-mitir a partir domódulo Centro deInformações. Essesmódulos são os maisavançados em cada apli-cação, uma vez que atendemdiversos setores empresariais.Caminhando junto com aprodução de conteúdo, as em-presas de comunicação po-dem gerar receitas através depublicidade, assinaturas ouserviços associados (eventos,impressão de terceiros etc). 
Faturar serviços 
ou produtosAs fontes de receitas po-dem ser separadas em doisgrupos bem distintos: serviçosou produtos. Sendo produtos,o AICS permite gerar a NFe Fe-deral e controlar todo o fluxodo envio ao cliente final. Se foruma NF de Serviços, a maioriados municípios está obrigandoque as suas NFs sejam eletrôni-cas. Para cada município, exis-

te um processo específico quea BF desenvolve localmente.
Depois que se 
transforma em dinheiro, é
tudo igualUma vez definida a receitae seu faturamento, os valoresassociados são enviados ao fi-nanceiro para um tratamentouniforme. A cobrança é muitoampla pelo AICS e o financeiropermite configurar uma infini-dade de modalidades. Porexemplo: boleto via inter-net (apenas umlink enviado poremail), boletogerado pelobanco (por ar-quivos de co-brança padrãoCNAB), integra-ção com paga-mentos eletrônicos (aonde umsite interage com o cliente eretorna com a confirmação depagamento efetuado), integra-ção com cobranças em empre-sas tipo Teles e de Energia(nesse caso, sua empresa pos-sui um contrato de cobrançana qual ocorre o envio do valorjuntamente com a conta tele-fônica ou de energia elétricana mesma fatura do cliente) eoutras restritas apenas à exis-tência de documentação paraserem desenvolvidas. Ainda, as baixas podem serfeitas a partir da importaçãode arquivos CNAB dos bancose mesmo a partir dos retornosdos meios eletrônicos de paga-mentos. O interessante desteprocesso de baixas eletrônicasou manuais é que existe a pos-

sibilidade da empresa configu-rar outros procedimentos as-sociados a este evento. Porexemplo, um Call Center aten-de um pedido de anúncio clas-sificado, o cliente informa oseu email para efetuar o paga-mento. Neste email, o clientepode escolher pagamento porcartão ou outras modalidades.Uma vez o pagamento efetua-do, o sistema poderá aprovar oanúncio automaticamente! Es-se mesmo controle integradopermitiria aprovar assinaturasou quaisquer outras presta-ções de serviço ou venda deprodutos.
Mas, e o processo 
convencional 
de materiais?O AICS pode trabalhar nor-malmente como um sistemacompleto industrial/comer-cial seguindo o tradicional, po-rém flexível, fluxo de Pedidode Compras -> Entrada Fiscal -> Alimentação de estoque eContas a pagar. E, também, otradicional fluxo Pedido deVendas -> Produção -> SaídaFiscal -> Baixa de materiais eContas a Receber.Com esta vasta gama deferramentas, o sistema conse-gue atender dezenas de seg-mentos empresariais, dosquais podemos exemplificar:Comércio em geral, Assistên-cias Técnicas, Indústrias deEquipamentos, Indústrias Quí-micas, Indústrias Gráficas, Si-derurgias, Farmácias de Mani-pulação, Construção Civil, Es-critórios de Engenharia, Edito-ras de Livros e Revistas etc.

Anúncios, assinaturas, bancas, NFEs de serviço, 
financeiro/cobrança, Fiscal e Contábil

Além de oferecer umsistema completo, aBF ainda dá todo o su-porte estrutural.As soluções combinadasdo sistema AICS mais os ser-viços digitais da Byte Factorypodem conter a robustez, ve-locidade e flexibilidade nomelhor custo/benefício daatualidade, é um sistema realde parceria.
Hospedagem 
de sites e bancosHospedagem é um serviçoque estabelece e mantém apresença contínua de seu sitena Internet. É basicamente oespaço virtual onde são ar-mazenadas as informaçõesde seu site para que possamser vistas por outros usuáriosna Internet. Esta hospeda-gem pode estar associada aoseu banco de dados empresa-rial permitindo serviços ele-trônicos simultâneos, alémda segurança do backup.

Serviços disponíveis:• Criação/ manutenção dodomínio, Subdomínios; •Espaço para armazenar aspáginas do seu site emnosso servidor;• Conta de FTP de acesso24 horas para a manuten-ção, Contas de e-mail per-sonalizadas (ex: seuno-me@seudominio.com.br); • Relatório de visitas atua-lizado diariamente, Bancode Dados SQL; • Comércio eletrônico - Lo-ja virtual e outras opçõesmais avançadas.

Hospedagem 
de sites e bancos

Aparceria entre a ByteFactory e a More Ar-quitetura de informa-ção proporciona para o clien-te uma solução completa noprocesso jornalístico, unindotecnologia e arte.Ao adquirir o sistemaAICS da Byte Factory, o clien-te pode optar por adquirirum pacote (clipping/ de-fault) contendo um projetodesenvolvido pela More-AI,ou desenvolver um projetocustomizado de acordo comsuas necessidades.A More-AI foi fundada em1985 e desde então forneceserviços de design gráfico ede edição de mídia.  
Serviços da More-AI• Design de mídia impressa,mídia digital e branding. • Projetos gráficos tradicio-nais ou com integração commídias digitais.• Criação, reformulação e re-desenho de jornais (grandeimprensa), revistas e sites• Criação da identidade vi-sual de produtos• Criação de fluxos e deltasde controle de operação• Otimização equipamentose softwares • Revistas customizadas,jornais, murais, informati-vos, folders, panfletos,anúncios, livros, sites, etc.

Mais informações:www.more-ai.com.br

Projeto
gráfico

Omaior empecilho de uma Editora de ListasClassificadas (telefônica, setorial, comercialetc), quando o volume é muito grande, é o tem-po de diagramação. A produção das artes que irão com-por o produto final pode e deve ser feita aos poucos, en-tretanto, a união de todo o conjunto num único docu-mento formatado só pode ser feito com tudo já defini-do, e isso pode demorar.Se o produto final possui tempo de comercialização,as vendas precisam parar para que o produto seja fe-chado graficamente. Neste momento a diagramação au-tomática utilizando o módulo de publicidade do BFAICS fazem diferença. Este recurso pode estar instaladona sua empresa e utilizado periodicamente. 
Terceirização do fechamentoNo caso de fechamentos mensais ou anuais, podeser interessante terceirizar este processo. A empresapode focar no que melhor faz, que pode ser captar omaior número de anunciantes possível. E a BF fica co-mo um parceiro de negócios que produz todo o produtovariável final. Nosso trabalho compreende a configura-ção do produto, antes mesmo de qualquer data limite,com testes reais podendo ir até a validação pela gráfica.Conforme as artes finais forem sendo desenvolvi-das, o contratante poderá enviar os arquivos via nossolink de alta velocidade (acima de 100Mbits). Estas artesdeverão seguir o padrão de qualidade final desejado pe-lo contratante, sendo indicado arquivos EPS ou, em úl-timo caso, arquivos de imagem TIFF ou JPEG.As variações possíveis do projeto seguem alguns cri-térios, por exemplo, a base será a padrão do AICS, seráfeita uma conversão ou uma adequação dos dados ante-riores. Um sistema será instalado no cliente para entra-da das informações, assim por diante. Todas as possibi-lidades são viáveis e o melhor caminho será dado pelanossa equipe técnica.

Diagramação e 
fechamento de listas

As ferramentas deComércioEletrônico (e-commerce) do AICSpermitem uma grandeversatilidade no projetofinal de sua loja virtual.Mantendo o conceito deconfiguraçãocompletamente livre, o sistema poderá serpersonalizado para comercializar produtos e serviçosao mesmo tempo. No caso de produtos, poderá efetuara entrega dos mesmos (se forem produtos eletrônicos,como e-books, músicas etc).
Liberdade na ConfiguraçãoAdicionalmente, os produtos poderão sercategorizados e serem apresentados em qualquerformato desejado, incluindo sistemas de buscasparecido com o "google". Uma vez definido o layout, oprocesso de montagem segue as regras usuais nocomércio eletrônico com cadastramento pelo site(inserimos preenchimento de endereço pelo CEP) efechamento livre. O processo de fechamento seráconfigurado de acordo com sua necessidade. Jáconfiguramos processos de fechamento por cartãoVISA, Mastercard, Redecard, boleto eletrônico (osistema poderá gerar o boleto para você, sem custobancário) ou mesmo integrar com empresasprestadoras de serviço de pagamento, como PagSeguro,PagFácil etc.
Integração com o ERPAlém disso, o sistema, como pode ser executado emconjunto com o ERP do AICS, permitirá regras livrespara aprovação. Por exemplo, a leitura de arquivosCNAB poderia já aprovar os pedidos associadosenviando mensagens aos clientes finais pararastreamento e mensagens internas para separação efaturamento. O conceito de integração fica bem claroquando os pedidos feitos via Internet são encontradosnormalmente no módulo Comercial, facilitando, porexemplo, um acesso por call-center, onde o operadorpoderá ajustar qualquer informação com o consumidor.Não há limites para os recursos de comércioeletrônico neste conceito, e sua estabilidade de regras éum destaque especial.

E-commerce
integrado FLEXIBILIDADE 

E SEGURANÇA
Entre as maiores

precauções das empresas
ao adquirirem um sistema

de gerenciamento e
automação, podemos

destacar a flexibilidade e a
estabilidade do software,
para que o mesmo atenda
a novas necessidades da
organização sem sofrer

conseqüências
desfavoráveis em seu

desempenho.
O sistema AICS traz

consigo um módulo de
personalização chamado

LPA (Linguagem de
Programação AICS),

permite customizar todas
as interfaces do sistema,
manipular as regras de
negócio, integrar com

softwares externos, além
de oferecer total controle
no gerenciamento de

relatórios, tudo isso com a
segurança e a estabilidade
que um sistema de gestão
empresarial deve ter.

Tradicionalmente, essas
alterações no software

geram pequenos 
problemas em seu 

funcionamento, causando
transtornos aos usuários.
Utilizando a LPA, o sistema

pode ser alterado e
expandido sem trazer tais

problemas, com a
vantagem de não haver

perda de performance e de
ficar totalmente

transparente ao usuário (as
interfaces customizadas

ficam totalmente
semelhantes às originais).
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Empresa

ServAICS 

Osistema WebAICS, integrado com o sistemaAICS, permite gerenciar informações em am-biente Internet, Intranet e Extranet. Possuimódulos para comércio eletrônico, gerenciamento debanners, portais B2B, portais de informação e pesqui-sa, possibilitando criar sites dinâmicos totalmente in-tegrados com suas informações. 
• Navegação Hierárquica: Estruturas hierárquicassão classificações de informações quaisquer numaárvore definida pelo usuário dentro do sistema; 
• Comércio Eletrônico: Um controle de vendas on-line completo está incluso no WebAICS e se integraa gestão de vendas interna da empresa. Isto é, pro-dutos de venda de linhas de mercado podem serdisponibilizados para comércio eletrônico sem mu-dança alguma; 
• Controle de Banners: Total controle de banners(data, tempo, pesquisa, freqüência e acesso); 
• Pesquisa: Possibilidade de pesquisas por palavras-chaves como as grandes máquinas de busca da In-ternet; 
• Interface de Informação: As informações cria-das pelo usuário dentro das ferramentas AICSpodem ser editadas e manipuladas por uma in-terface genérica. 
• Servidor Web: Servidor Web totalmente inte-grado. 
• Servidor de Aplicações: Executa rotinas 24H/7pelo servidor. 
• Servidor de Imagens e Arquivos: Transfere con-teúdos gráficos ou não controlados por senha e in-tegrados ao Sistema sem ocupar o Banco de Dados.

AICS como seu ERP

Sistema de Gestão Empresarial completo voltadoaos segmento industrial, comércio e empresasprestadoras de serviços. O AICS é resultado demais de 15 anos de trabalhos bem sucedidos em diver-sos segmentos empresariais. Seu projeto inicial já sebaseou em conceitos aprofundados em cada setor. Co-mo resultado desta unificação, o AICS permite um só-lido dimensionamento de sua infra-estrutura e, ainda,uma enorme flexibilidade na escolha das plataformasde trabalho e soluções.• Sistema totalmente integrado;• Base de dados centralizada;• Aceita diversos bancos de dados, incluindo MS SQLServer, PostgreSQL (freeware), Oracle ou DB2;• Interface de fácil aprendizagem;• Sistema multi-empresas;• Total integração com a Internet, incluindo gestão deemails e SMSs;• Avançado controle de acesso através de login, se-nha;• Criação e manipulação de relatórios e das regras denegócios;• Aceita exportação em diversos formatos: txt,HTM, Excel, PDF, XML e ainda permite assinaturaeletrônica;• Permite integração com outros sistemas;• Total possibilidade de personalização;• Ferramentas de BI (Business Intelligence) e CRM(Customer Relationship Management);• Módulos nativos possuem Nota Fiscal Eletrônica egeração de todos os Speds fiscais e contábeis;• Sistema de fácil atualização;• Suporte operacional através de e-mail, telefone,controle remoto e visita técnica.

BI AICS

BUSINESS INTELLIGENCEé o conjunto de softwaresque ajudam em decisões es-tratégicas. Em vez de dedicar tempo à coleta de dadose à preparação de relatórios, as empresas agora con-centram-se no que as informações revelam sobre ten-dências de negócio. Num relatório que contém infor-mações de toda a empresa, cuja preparação exigia até5 dias, hoje é gerado com um toque no teclado. Asequipes agora podem dedicar-se mais à análise críticade resultados, gerando inteligência.A vantagem do conceito de Business Inteligence éjustamente a capacidade que o sistema possui para‘traduzir’ os dados armazenados em uma linguagemde fácil assimilação pelo corpo gerencial das empresas. • Automatização da informação de Mapas de Indica-dores, evitando procedimentos manuais e rotinei-ros, obtendo diminuição dos custos operacionais• Visualização dinâmica cruzada - apresentação dis-ponibilizada em várias perspectivas• Importação direta de dados de outras aplicações(ex.: Excel, aplicações diversas ou outras bases dedados), para tratamento dessa informação• Passagem dos dados estáticos para informaçãodinâmica• Flexibilização da informação• Utilização da aplicação por seleção das variáveis deanálise (arrastamento e/ou filtragem por um valordeterminado dessa variável)• Informação sempre atualizada, mediante definiçãoe parametrização prévia• Auxilia em consultas gerenciais nas áreas de ven-das, compras, estoque, faturamento, PCP (Processoe Controle de Produção), custos, finanças, contabili-dade, telemarketing, recursos humanos e indicado-res de gestão (análise de balanço).

PRODUTOS E SOLUÇÕES

A Byte Factory, atua no ramo de informática desde 1994 criando softwares e serviços
corporativos. O conhecimento no ramo editorial e jornalístico possibilitou o desenvolvimento de
soluções tecnológicas ideais para oferecer sistemas de informação que aumentem a
produtividade, proporcionando redução nos custos e otimização da mão de obra, aumentando
cada vez mais a satisfação e resultados dos clientes.

Av. Jose de Souza Campos, 1.815, cj 1.202 CEP 13025-320 - Campinas/SP
Tel/Fax.: +55 19 3795-4460 / 4461 / 4462 / 4463 
www.bytefactory.com.br


