


Conhecer o resultado final de cada trabalho é um cenário desafiador para 

empresas que desenvolvem projetos seja de arquitetura, design de interiores, 

paisagismo, estruturas, instalações e tantos outros, já que não havia, até hoje, 

um sistema específico que os auxiliasse na administração dos seus negócios. 

Agora, esta tarefa ficou mais fácil!

O Navis é um software integrado para gerir com eficiência qualquer empresa que 

desenvolve projetos. Com ele você não tem apenas um sistema integrado e automático 

que torna a condução da sua empresa mais simples e eficiente, mas sim uma 

ferramenta que permite analisar de forma completa o desempenho de seus negócios.

GESTÃO DE ESCRITÓRIOS DE PROJETOS



•	 Clientes;

•	 Fornecedores;

•	 Contatos;

•	 Segmentação	de	

clientes,	fornecedores	

e	contatos;

•	 Controle	de	

aniversários;

•	 E-mail	marketing;

•	 Etiquetas;

•	 Novo	Projeto;

•	 Análise	de	conversões;

•	 Propostas;

•	 Produtividade	média	

por	tipo	de	projetos;

•	 Manuais	de	Escopo.

ComerCial

•	 Desenhos;

•	 Revisões;

•	 Trabalhos	de	

tarefeiros;

•	 Produtividade	por	

projeto;

•	 Controle	de	custos;

•	 Custos	de	viagens;

•	 Custos	de	impressos;

•	 Custos	Extras;

•	 Custos	de	materiais	

entregues;

•	 Documentos;

•	 Protocolo	de	entrega;

•	 Atas,	fotos	e	favoritos.

Controle

•	 Controle	de	

faturamento;

•	 Contas	a	receber;

•	 Contas	a	pagar;

•	 Controle	bancário;

•	 Fluxo	de	caixa;

•	 Budget	anual;

•	 Resultado	por	

projeto;

•	 Resultado	por	cliente;

•	 Resultado	do	

escritório;

•	 Controle	de	

pagamentos;

•	 Custo	médio	direto	e	

indereto

•	 Notas	fiscais.

Finanças

Módulos



•	 Agenda	de	

recebimentos;

•	 Apontamento;

•	 Apropriação;

•	 Planejamento	de	

serviços;

•	 Planejamento	de	

tarefas;

•	 Tarefas	realizadas;

•	 Planejamento	por	

projeto	ou	equipe;

•	 Análise	econômica	e	

financeira;

•	 Análise	de	

produtividade;

•	 Alocação	da	equipe;

•	 Horas	trabalhadas	por	

fase;

•	 Análise	de	

desempenho.

projetos

•	 Orçamento;

•	 Pedido;

•	 Controle	de	serviços	

de	especificação;

•	 Controle	de	serviços	

de	administração;

•	 Prestação	de	contas;

•	 Controle	de	

pagamentos;

•	 Faturamento	por	

cliente;

•	 Planilha	de	custos;

•	 Planilha	de	

pagamentos;

•	 Orçamento	X	Realizado;

•	 Curva	ABC;

•	 Orçamento	por	

fornecedor.

obras

•	 Planilha	de	cotações;
•	 Configuração	do	tipo	
resposta;

•	 Publicação	da	cotação	
na	web;

•	 Envio	de	link	
de	resposta	aos	
fornecedores;

•	 Preenchimento	da	
resposta	em	ambiente	
web;

•	 Análise	de	cenários;
•	 Mapa	de	cotações;
•	 Novo	pedido	de	
compra;

•	 Banco	de	pedidos	
realizados;

•	 Banco	de	orçamentos	
realizados;

•	 Banco	de	planilhas	
realizadas;

•	 Preenchimento	manual		
de	respostas	dos	
fornecedores

Compras

Integrados



Acesse de qualquer lugar!

Especialização e Tecnologia



Faça como centenas de escritórios de projetos 

do Brasil: utilize o Sistema Navis e aumente a 

produtividade e a rentabilidade do seu negócio. 

Visite nosso site (www.sistemanavis.com.br) e 

conheça nossos clientes.

SISTEMAS

Acesse nosso site e conheça 

os outros softwares da 

Ação Sistemas

PLANEJAMENTO EFICAZ

Através do acompanhamento de cada operação 

é possível analisar o desempenho de seus 

negócios.  

Algumas ferramentas são:  

•	 Budget   

•	 Fluxo de caixa projetado  

•	 Mapa de ocupação de mão de obra

RELACIONAMENTO MAIS PRÓXIMO COM CLIENTES E FORNECEDORES

•	 Banco de dados integrado;

•	 Mailing de clientes com segmentação por categoria;

•	 Fornecedores divididos por atividade;

•	 Cálculo de custo de projeto com base em produtividade histórica para elaboração de proposta.

CONTROLE TOTAL

Relatórios instantâneos mostram o desempenho 

em todas as áreas como, por exemplo:

•	 Produção 

•	 Acompanhamento de obras

•	 Compras 

•	 Finanças

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO

Rodrigo Pires Alvim

(11) 99235-0051 

(11) 2594-1884 - Ramal 210

rodrigoalvim@sistemanavis.com.br

Skype: rodrigopiresalvim


