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Escolha de ERP e Sistemas Complexos 

 

 

 

O processo de escolha e aquisição de sistemas empresariais do tipo ERP é uma tarefa 

complexa, difícil, delicada e de altíssimo risco, principalmente pelo fato de não ser uma 

atividade rotineira praticada pelas Empresas.  

Para se atingir resultados satisfatórios na escolha e implantação de um sistema, existem 

pontos altamente relevantes que requerem uma análise criteriosa para definição da 

Softwarehouse e do Implementador. 

Analisando essa situação no mercado e forma que as Empresas adquirem os sistemas, a 

Versys desenvolveu metodologia própria, visando estabelecer controles que permitam fazer 

o monitoramento de todas as etapas e objetivos do projeto de forma a identificar os desvios 

e manter a qualidade dos resultados planejados. 

Quanto ao sistema, existem no mercado 

diversas alternativas, a escolha não está 

simplesmente ligada a condições de 

pagamento, muito menos à simpatia do 

vendedor e de sua equipe. A análise deve 

ser técnica, considerando o grau de 

aderência que o sistema tem em relação 

aos processos que deverão refletir no 

negócio da empresa. Além disso, a 

consultoria de implantação necessita ter 

boa experiência, principalmente em 

empresas do mesmo segmento e capacidade de desenvolver o projeto. 

A Versys possui domínio e conhecimento sobre acompanhamento e gerenciamento de 

implantações, o que possibilita o entendimento claro das situações, antevendo problemas e 

atuando de modo a otimizar tempo e custo, mitigando os riscos. 

Buscamos não representamos aos nossos Clientes um custo e sim um investimento com 

retorno garantido. 

A Versys é uma empresa que trabalha focada exclusivamente nas necessidades de solução 

para o Cliente pelo fato de não estar ligada ou comprometida a nenhum fornecedor do 

mercado. 

Entre em contato conosco e entenda como poderemos colaborar com o sucesso dos 

negócios de sua Empresa. 

 


