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SOBRE NÓS
Em Setembro de 2011 surgimos como empresa fisicamente incubada no Instituto
Pedro Nunes, em Coimbra. Empresa de I&D que se dedica ao desenvolvimento de
soluções tecnológicas de venda e gestão. Integramos tecnologias como o RFID e o
NFC na automatização de atividades de forma a simplificar processos complexos,
morosos e dispendiosos.

/MISSÃO
Investigação e desenvolvimento de processos inovadores,
simplificando processos complexos, privilegiando a qualidade da
informação produzida.

/VISÃO
Criação de soluções tecnológicas que permitam rentabilizar todo
o potencial dos nossos clientes, criando se necessário, soluções à
medida.

/VALORES
Inovação, total dedicação ao desenvolvimento de tecnologia de ponta
I&D, desenvolvimento personalizado cliente a cliente e luta pela
excelência.

/POLÍTICA DE QUALIDADE
Satisfação das necessidades dos nossos clientes e produção contínua
de soluções informáticas que permitam dar respostas ao seu negócio.
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SOFTWARE SIGER
O Siger adapta-se aos diversos setores de mercado. É composto por recursos
poderosos que permitem aumentar as vendas, economizar tempo e reduzir custos.

/HARDWARE
O SIGER comporta hardware desenvolvido especificamente para controlo de
existências em tempo real – Polpo, DD’s e Tag’s Stock. Desenvolvemos software
que interliga com uma vasta gama de hardware genérico: impressoras tickets, A4,
gavetas numerário, displays gráficos de publicidade, entre outros.

/MULTIPLATAFORMA
O SIGER trabalha em multiplataforma por forma a ir de encontro às necessidades
e preferências dos nossos parceiros. Interliga sistemas Linux e Windows numa
mesma rede de trabalho.

/RELATÓRIOS
O SIGER oferece relatórios da faturação da casa no momento, Disponibiliza relatórios
SAFT e de vendas. Permite relatórios em impressoras de 40 colunas ou A4.
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PARCERIAS
As parcerias de negócios têm uma longa e profícua
história na indústria do software. Sem estas é
praticamente impossível chegar a todos os potenciais
clientes e encontrar soluções para todas as
necessidades.
A nossa empresa tem uma forte tradição de parcerias
de negócio de todos os tipos nos diversos setores de
mercado.
Mais de 50% dos novos clientes Softkom 2 são hoje encaminhados até nós através de
parceiros de negócio e nós antecipamos que esta cota irá crescer significativamente
nos próximos anos. Por este motivo, consideramos que um programa de parceria
bem sucedida é fundamental para o nosso/vosso sucesso.
Um parceiro Softkom 2 beneficia por ter um parceiro expert em business intelligence,
software e soluções direcionadas para o cliente.
Esta parceria pode proporcionar:
•
•
•
•
•
•

Novas oportunidades de negócio;
Preservação dos contactos com os clientes já existentes;
Aumento da rentabilidade nos seus clientes;
Tomada de decisão informada e consciente;
Economia de recursos;
Incremento das vendas.
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/PARCEIRO DE INDICAÇÃO

• Licença Demonstração com todos módulos em nome do parceiro;
• Suporte técnico online;
• Formação SIGER;
• Comissões sobre Vendas nos clientes indicados;
• Instalação SIGER nos clientes referenciados.
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/PARCEIRO COMERCIAL

• Incrementar vendas através da comercialização SIGER;
• Oferecer ao cliente a possibilidade de obtenção POS a custo 0€;
• Fidelização de clientes;
• Integração na rede parcerias SIGER – contactos potenciais clientes;
• Licença SIGER para 2 postos em nome do parceiro;
• Formação SIGER;
• Garantia atualização gratuita – alterações legais e fiscais;
• Acesso Portal do Parceiro SIGER.
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/PARCEIRO TECNOLÓGICO

• Software inovador a preço competitivo;
• Upgrade concorrencial;
• Formação Técnica SIGER gratuita;
• Formação Avançada SIGER;
• Acompanhamento de instalações nos clientes;
• Licença SIGER para uso interno;
• Suporte técnico online;
• Licenciamento flexível – pagamento de uso;
• Fidelização de clientes;
• Integração na rede parcerias SIGER – contactos potenciais clientes;
• Acesso Portal do Parceiro SIGER.
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/PARCEIRO DISTRIBUIÇÃO

• Potenciar vendas em parceiros SIGER;
• Oferta única ao cliente distribuição – pack hardware + software exclusivo;
• Acesso Software competitivo a nível de performance e preço;
• Preços exclusivos para distribuição;
• Exclusividade geográfica;
• Garantia de atualizações gratuitas - obrigatórias e competitivas;
• Publicitação do parceiro no site oficial SIGER;
• Compatibilização gratuita com hardware próprio;
• Acesso Portal do Parceiro.
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Telf.: +351 239 403 524
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