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A SENIOR é referência nacional em 
so
wares para gestão. Com um dos mais 
completos portfólios para alta perfor-
mance, oferece soluções em Gestão Em-
presarial, Logística, Gestão de Pessoas e 
Gestão de Acesso e Segurança. São mais 
de 100 mil contratos ativos em empresas 
de diversos portes e segmentos.

A companhia oferece tanto consultorias 
como sistemas integrados que apoiam 
seus clientes na otimização de proces-

sos e modelos de negócios, inovação e 
produtividade, simplificando a tomada 
de decisão e impulsionando a gestão.

São aproximadamente 1200 colaborado-
res distribuídos entre a sede (Blumenau/
SC), filiais, escritórios e unidades de ne-
gócios, além de mais de 150 consultores 
e cerca de 100 canais de distribuição em 
todo Brasil.

Esta é a SENIOR, uma empresa em cons-
tante evolução e que não para de crescer.

SOLUÇÕES
PARA SUA  
EMPRESA.

senior.sistemas1

(11) 95485-03000800.648.3300 

Gestão
Empresarial | ERP



Compilando informações e indicadores de produtivi-
dade em apresentações gráficas, essa solução reúne 
dados dos mais diversos setores de forma rápida, 
precisa e clara para facilitar as análises da gerência. 
O BI da Senior gera painéis gerenciais customizáveis 
para ações das áreas tática e estratégica das empre-
sas, sendo parametrizável de acordo com a necessi-
dade do usuário. Além disso, o Business Intelligence 
condensa dados estratégicos de vários departamen-
tos e áreas de negócios, cruzando as informações e 
fornecendo subsídios às ações.

Facilite a gestão por meio do controle e otimização 
dos seus processos de negócio. A solução de Work-
flow da Senior é uma suíte de ferramentas para au-
tomatizar os processos dos clientes. Tenha em mãos: 
» Modelador Gráfico;
» Editor de formulários;
» Motor de Workflow;
» Integração com Sistemas Senior;
» Administração e Monitoramento;
» Notificações;
» Interface Web;
» Controle de Versões;
» Centralizador de Tarefas;
» Disponibilização de Dados para Análise Gerencial. 
Modele, automatize, customize e orquestre os pro-
cessos de forma integrada com seu sistema.

Integre informações de módulos da solução Senior 
Gestão de Pessoas | HCM e assim forneça informações 
de negócio de forma ágil e personalizada, criando um 
ambiente de colaboração que auxilia a tomada de de-
cisão, melhora a produtividade e reduz custos. 
» Administração de Pessoal;
» Controle de Ponto;
» Treinamento e Desenvolvimento.
A ferramenta web traz informações para colabora-
dores e gestores por meio de login e senha únicos, 
permitindo que os profissionais tenham acesso aos 
dados necessários para o dia a dia de forma rápida 
e segura. Nesse ambiente, as pessoas podem regis-
trar, recuperar, transformar e trocar informações, 
agilizando as trocas.
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Para ampliar a 
visão estratégica de 
gestores, a Senior 
oferece o Performance 
Corporativa:
uma linha de soluções 
complementares 
que se integram aos 
sistemas da empresa.

MOBILIDADE
Disponibilize e mobilize 
soluções

A Senior acompanha de 
perto esta realidade das cor-
porações e por este motivo 
faz atualizações constantes 
em todos os seus produtos 
e serviços. Afinal, se as pes-
soas estão preparadas para 
a mobilidade, as empresas 
também devem estar.
Conheça alguns benefícios:
» Disponibiliza nossos siste-
mas aos profissionais;
» Melhora o nível de serviço 
corporativo;
» Reduz gastos;
» Aumenta a performance.

Mobilidade
Acompanhe seus negócios de onde estiver.

Impulsione sua gestão: a Performance Corporativa da Senior  é uma cama-
da de valor que extrai dados e informações de diversas fontes e transforma 
em inteligência, potencializando as funcionalidades de seu sistema.

Com o Workflow é possível automatizar processos bem estruturados, o BI 
apresenta visões para suporte às tomadas de decisões corporativas e a 
Mobilidade torna acessíveis todas as informações da sua empresa em tem-
po real para colaboradores mesmo que estejam fora da empresa.

PERFORMANCE 
CORPORATIVA

FACILIDADE
DE PAGAMENTO

Financie todo seu projeto 
em 12x pelo Santander ou 
utilize seu cartão BNDES.

Conecte seu smartphone com os sistemas Senior e 
tenha soluções na palma da mão.

APP Gestão Empresarial | ERP
Aumente a velocidade nas decisões da sua empresa, 
tenha aprovações em minutos!
O aplicativo permite:
» Aprovações multinível de cotações de preço;
» Requisições;
» Contas a pagar;
» Solicitações;
» Ordens de compras;
» Confirmação do recebimento de requisições eletrô-
nicas. 
Pelo aplicativo ainda é possível consultar os saldos 
das contas internas, o faturamento da empresa e 
liberar pedidos bloqueados. É uma ferramenta sim-
ples e que permite ao gestor aprovar ou reprovar de-
mandas pelo seu smartphone.

APP Gestão de Pessoas | HCM
Elimine papéis e minimize erros!
O aplicativo permite ao colaborador realizar a mar-
cação de ponto em qualquer lugar, independente 
de estar na empresa ou não, durante a sua rotina de 
trabalho. 
Oferece agilidade e facilidade para o RH na gestão 
das marcações de ponto dos colaboradores, auxi-
liando na prevenção de riscos trabalhistas e também 
na redução de custos. 

APP Escola
Receba informações escolares em tempo real!
O aplicativo Escola do Acesso e Segurança dispo-
nibiliza informações dos acessos e ocorrências dos 
alunos para seus responsáveis em tempo real, auxi-
liando no acompanhamento escolar.

APP Workflow
Analise e trate tarefas pendentes de forma prática, 
ágil e de onde você estiver.

PORTAL
CORPORATIVO
Dissemine informações

Com função estratégica nas 
organizações, o Portal Corpo-
rativo permite descentralizar 
as informações internas e ex-
ternas, de forma estruturada 
e personalizada. O sistema 
é integrado ao Gestão de 
Pessoas, reunindo dados dos 
profissionais da empresa, sen-
do um importante aliado da 
gestão organizacional.

WORKFLOW
Automatize processos

Com o Workflow, Desktop e app a sua empresa 
identifica atendimentos  e processos que geram 
reduzidos índices de satisfação, permitindo rever o 
processo e automatizá-lo. 
» Automatize processos existentes;
» Rastreie o andamento dos processos;
» Identifique gargalos em processos e pessoas;
» Crie o hábito de rever ou otimizar processos;
» Gere lucro para sua empresa com o  corte de 
gastos desnecessários.

BI
Meça seus dados e resultados

Com o Business Intelligence integrado ao sof-
tware da sua empresa é possível compreender 
melhor os problemas, cruzar dados e avaliar seus 
riscos. Conheça outros benefícios:
» Construa visões e solucione problemas complexos;
» Tenha resultados em gráficos e relatórios deta-
lhados;
» Extraia e integre dados por meio de diversos 
sistemas corporativos;
» Detalhe e extraia os melhores dados;
» Customize e compartilhe informações.

#VIABILIZE
Todas as soluções 
da Performance Corpora-
tiva funcionam em modo 
SaaS ou On-Premisses.

BI
Integre informações e dados de diversos sistemas.

#OTIMIZE

#SIMPLIFIQUE

Portal Corporativo
Mantenha seus colaboradores informados.

#COMPARTILHE

Workflow 
Execute tarefas dentro e fora do escritório.

#AGILIZE
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