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A SoftExpert é a empresa líder de mercado em 

soluções para a gestão integrada da conformidade, 

inovação e transformação digital, com mais de 2 mil 

clientes e 300 mil usuários, em mais de 40 países ao 

redor do mundo.

Fundada em 1995, as soluções da SoftExpert são 

utilizadas por empresas dos mais variados portes e  

ramos de atuação,  incluindo  manufatura, governo, 

farmacêutico, hospitais e laboratórios, serviços 

financeiros, alta tecnologia e TI, educação, energia e 

utilidade pública, logística, varejo, serviços, dentre 

outros.

Em conjunto com a sua rede de parceiros nacionais e 

internacionais, a SoftExpert oferece serviços de 

implantação, treinamento, hospedagem, validação, 

suporte e assistência técnica, com o intuito de 

assegurar que seus clientes obtenham sempre o 

máximo de retorno sobre seus investimentos.

Missão

Elevar a competitividade e sustentabilidade das 

organizações, através de soluções inovadoras em 

software para a excelência e conformidade 

empresarial.

Visão

Ser reconhecida mundialmente como líder em 

soluções para excelência e conformidade 

empresarial.

Empresa



A Sof tExper t  So f tware  fo r ta lece  as 

organizações de todos os portes e ramos de 

atuação a pensar e agir estrategicamente, 

promover a inovação e a melhoria contínua, 

alinhar processos e recursos, comprometer 

colaboradores e clientes, e focar nos 

resultados chaves do negócio:  produtos e 

serviços, clientes, finanças, capital humano, 

processos e liderança. Do nível operacional 

até o estratégico, do back-office até a cadeia 

de fornecimento, dos colaboradores internos 

até os clientes e fornecedores, a SoftExpert 

integra times e organizações a trabalharem 

juntos de forma mais eficiente e aplicarem o 

conhecimento no negócio mais eficazmente 

para permanecerem a frente no seu mercado 

de atuação.

A SoftExpert é uma empresa pioneira e 

inovadora com um histórico consolidado em 

exceder os requisitos dos clientes. A cada dia, 

as so luções da Sof tExper t  aux i l iam 

organizações em todos os continentes na 

conquista dos mais altos padrões de 

eficiência, qualidade e inovação em produtos, 

serviços e processos, proporcionando a 

aceleração e integração de todas as 

operações e níveis da organização. Além 

disto, estas mesmas soluções suportam as 

organizações no cumprimento de uma 

quantidade e diversidade crescente de 

padrões, leis e regulamentos que afetam as 

o p e r a ç õ e s  i n t e r n a s ,  a t r a v é s  d a 

disponibilização de um rico conjunto de 

funcionalidades baseadas nas melhores 

práticas especializadas para cada ramo 

empresarial.

Organização



Produtos/Soluções

O SoftExpert Excellence Suite oferece um conjunto de módulos multi-idiomas que se integram nativamente e operam 

totalmente pela web para automatizar os processos necessários para melhorar e otimizar as diferentes áreas de negócios das 

organizações. Ele ajuda as empresas líderes a atingir uma margem competitiva por meio de processos de gestão 

reproduzíveis e previsíveis, e pela atuação em conformidade com as normas, envolvendo pessoas de vários departamentos, 

unidades de negócios, fornecedores e clientes.

Isso alavanca a qualidade da gestão, corta custos e facilita a conformidade com as principais normas e regulamentações do 

mercado, como ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001, IATF 16949, FDA 21 CFR Part 11, FDA 21 CFR Part 820, ISO 22000 

[HACCP], ISO/IEC 17025, SOX, ISO 31000, BSC, PMBOK, ISO 20000 [ITIL], COBIT, CMMI e muitas outras.

A Suite também complementa e otimiza os sistemas de gestão empresarial, integrando-os com os principais ERPs do 

mercado por meio de conectores já prontos ou desenvolvidos segundo as necessidades específicas dos clientes.



O quebra-cabeça da Excelência Organizacional

Desempenho

Como alinhar os objetivos e metas 
estratégicos e operacionais para 
alcançar o desempenho futuro 
projetado?

SoftExpert CPM
Gestão do Desempenho 
Empresarial

Produtos

Como fortalecer a inovação e o 
desenvolvimento de produtos e 
serviços para assegurar maior 
agilidade, qualidade e valor 
agregado?

SoftExpert PLM
Gestão do Ciclo de Vida 
de Produtos

Processos

Como otimizar e controlar os 
processos gerenciais e 
operacionais para elevar a 
eficiência e eficácia das operações 
diárias?

SoftExpert BPM
Gestão de Processos 
Empresariais

Projetos

Como gerenciar projetos e recursos 
eficazmente para  aprimorar a 
entrega dos serviços aos clientes e 
a implantação das iniciativas da 
empresa?

SoftExpert PPM
Gestão de Projetos, Recursos 
e Portfólios

Competências

Como desenvolver as habilidades 
e competências dos recursos 
humanos necessárias para 
aumentar o desempenho em toda 
a organização?

SoftExpert HDM
Gestão das Habilidades e 
Competências

Ativos

Como gerenciar e manter os 
ativos e instalações com alto 
desempenho para elevar a 
produtividade das operações e 
processos? 

SoftExpert EAM
Gestão de Ativos Empresariais

Riscos

Como minimizar a exposição aos 
riscos operacionais e financeiros 
para assegurar a governança e 
conformidade legal?

SoftExpert GRC
Gestão de Riscos e Controles

Qualidade

Como elevar os padrões de 
qualidade nos processos e 
operações para aumentar a 
eficiência e reduzir custos por erros?

SoftExpert EQM
Gestão da Qualidade 
Corporativa

Conhecimento

Como capturar e distribuir 
documentos e registros para 
suportar e elevar o conhecimento 
organizacional?

SoftExpert ECM
Gestão de Documentos e 
Registros

Serviços

Como transformar a informação e a 
tecnologia em vantagens 
competitivas para a estratégia de 
negócio da organização?

SoftExpert ESM
Gestão de Serviços 
Corporativos

Sustentabilidade

Como simplificar e automatizar a 
compilação dos dados que 
envolvem os fatores ambientais, 
sociais e de governança 
corporativa?

SoftExpert ESG
Gestão Ambiental, Social e 
de Governança Corporativa 

Fornecedor

SoftExpert SLM
GGestão do Ciclo de Vida dos 
Fornecedores

Como gerir a cadeia de fornecedores 
de maneira eficaz, ao longo de todo o 
ciclo de vida de um relacionamento?

Os 12 elementos de gestão colaborativa integrada em toda a organização 

através da multi-aplicação SoftExpert Excellence Suite



Tecnologia

ARQUITETURA

Desde seu início, a SoftExpert tem sido um grande inovador tecnológico, 

melhorando constantemente os produtos por meio de novas práticas, 

princípios de projeto e tecnologias com foco nas necessidades reais dos 

clientes e na simplificação de problemas. 

O SoftExpert Excellence Suite proporciona aumento de produtividade no 

trabalho em equipe, tendo como base um mecanismo de controle eficiente 

denominado “Team Workflow”. Esse mecanismo envia automaticamente 

por e-mail notificações sobre tarefas pendentes aos usuários e fornece as 

ferramentas necessárias para soluções rápidas e eficazes. Os resultados 

asseguram o controle simples e efetivo para atingir os objetivos e 

prioridades nos departamentos da empresa, otimizando o cumprimento de 

prazos e a conformidade com os resultados de qualidade planejados 

previamente.

O SoftExpert Excellence Suite oferece diversas opções para telas de 

busca, dados, gráficos e geração de relatórios para mostrar os dados 

detalhados ou resumidos dos elementos vitais do sistema de gestão, 

garantindo, assim, uma avaliação clara da eficácia obtida por meio do 

sistema de gestão, uma qualidade excepcional e decisões estratégicas 

garantidas para sua empresa.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Sistema 100% baseado na Web.

• Ambiente multiusuário com configurações de 

direitos de acesso definidas pelo usuário.

• Mecanismo de assinatura eletrônica que atribui 

senhas de validação.

• Anexa todos os tipos de arquivos (Word, Excel, 

Autocad, PDF, etc.).

• Integra-se com Microsoft Office, Office365 e 

Google Docs.

• Suporta a integração de sistemas ERP.

• Mantém registros de auditoria de todas as ações 

realizadas pelos usuários do sistema.

• App para Android e iOS.

• Compatibilidade com interfaces de bancos de 

dados, tais como: Oracle, MS SQL Server e 

PostgreSQL.

• Interatividade com serviços de gerenciamento de 

usuários, tais como MS Active Directory e LDAP.

• Compatibilidade com ambientes em nuvem e 

servidores de rede, Windows e Linux.

• Suporta interfaces multi-idioma.

ENTERPRISE DATABASE

Process
Management

Workflow
Automation

Communication
on Management

Executive
Dashboard

Performance
Analysis

SoftExpert
WEB SERVICES



Consultoria

Além de implementações, a SoftExpert também oferece 

diversas opções de serviços de consultoria, que possibilitam 

atender as necessidades contínuas dos clientes à medida que 

seus negócios evoluem. A fim de ajudar as organizações a 

explorar de forma eficiente e econômica a funcionalidade 

incorporada nas soluções da SoftExpert, o cliente pode se 

beneficiar da orientação especializada oferecida pelos 

serviços de consultoria.

Validação

Garantir o uso da tecnologia eletrônica ao invés de sistemas 

em papel de alto custo e demorados: é esse o objetivo dos 

serviços de validação oferecidos pela SoftExpert. Como parte 

da metodologia, a SoftExpert fornece a confirmação pelo 

exame e apresentação de provas objetivas de que as 

especificações dos sistemas de informática do cliente se 

adaptam às necessidades dos usuários e aos usos a que se 

destinam, e que todos os requisitos podem ser atendidos com 

consistência e conformidade regulatória.

Educação

A SoftExpert oferece uma série de oportunidades educacionais para 

auxiliar os clientes a se familiarizarem com o software e aumentarem 

sua produtividade. A SoftExpert oferece uma ampla variedade de 

materiais de instrução e cursos planejados para ajudar usuários e 

administradores a obter o máximo dos produtos e serviços. As 

diretrizes de melhores práticas ensinadas por profissionais com anos 

de experiência proporcionam às organizações o conhecimento 

necessário para implementar e usar os aplicativos SoftExpert em 

toda a empresa, tornando cada departamento mais eficaz e eficiente. 

O treinamento vai além das palestras. Cada curso é projetado para 

auxiliar os profissionais a adquirir as habilidades que precisam - com 

rapidez e eficiência. Como o treinamento é focado em tarefas, os 

clientes podem aplicar as habil idades recém-adquiridas 

imediatamente e começar a colher os frutos do que aprenderam sem 

demora.

e-Learning

Cursos na web sob demanda - Os cursos na web sob 

demanda da SoftExpert colocam os clientes no controle: os 

cursos estão acessíveis 24 horas por dia online, podem ser 

pausados, reiniciados e reproduzidos novamente. Nos casos 

em que os usuários não podem participar do treinamento 

presencial, os cursos na web sob demanda chegam lá 

rapidamente.

Implementação

A área de Serviços de Implementação da SoftExpert tem o 

compromisso de auxiliar os clientes a ter sucesso na implementação 

e uso da solução de software para maximizar os benefícios nos 

negócios. Como parceiro de tecnologia e negócios, a SoftExpert pode 

ajudar as organizações a diminuir riscos, maximizar o retorno sobre o 

investimento e implementar uma solução, no prazo, dentro do 

orçamento e dentro do escopo. Para atuar segundo esse 

compromisso, a SoftExpert desenvolveu uma estrutura de serviços 

que abrange o ciclo completo de vida de um projeto – desde o 

planejamento e a implementação da solução até a melhoria do 

negócio. Ela oferece uma linha flexível de serviços planejados para 

auxiliar os clientes a obterem o máximo de seus investimentos. Sem 

importar onde são empregados, as empresas podem escolher o nível 

correto de engajamento para adequação às necessidades e desafios 

empresariais únicos. 

Serviços



Hospedagem

Com o SoftExpert Application Hosting (hospedagem de 

aplicativos), os clientes podem alavancar os principais 

aplicativos que podem ajudar a reduzir o tempo de 

colocação do produto no mercado ou impulsionar a 

satisfação dos usuários sem os custos prévios de 

infraestrutura comuns - ou os incômodos contínuos de 

implementação e gestão. Ao passar a gestão técnica do 

dia a dia para os aplicativos da SoftExpert, os clientes 

ganham a especialização abrangente em aplicativos e 

uma infraestrutura de negócios eletrônicos confiável 

projetada para manter as operações essenciais à 

missão de forma tranquila e segura.

SoftExpert Cloud Computing

Com o SoftExpert Cloud Computing empresas reduzem 

custos operacionais, aprimoram processos e atendem 

regulamentos sem a necessidade de aquisição de 

software e hardware. A oferta permite a contratação das 

soluções SoftExpert através dos serviços sob demanda 

em Cloud Computing, em um ambiente totalmente 

seguro, proporcionando agilidade e alta disponibilidade 

no acesso aos recursos integrados do sistema.                    

Integração

Além do software da SoftExpert usado para 

automatizar processos internos, muitas vezes as 

empresas empregam diversos outros aplicativos 

de software de terceiros. Os exemplos podem 

incluir aplicativos de planejamento de recursos 

empresariais (ERP), gestão de recursos do 

cliente (CRM) e sistemas de execução de 

fabricação (MES). A SoftExpert se integra bem a 

vários dos principais aplicativos de software 

normalmente usados pelas empresas. Em alguns 

casos, há diversos pontos de conexão entre as 

funções do sistema da SoftExpert e as funções 

dos outros aplicativos. Esses pontos de conexão, 

quando configurados adequadamente, podem 

melhorar muito o desempenho e a automação da 

empresa como um todo. A SoftExpert oferece 

uma variedade de ferramentas de conexão que 

permitem que as empresas interliguem tais 

funções pela integração do aplicativo SoftExpert 

com sistemas de terceiros.

Serviços



Níveis de Serviço de Suporte (SLA)

Suporte Standard 

Fornece um suporte remoto essencial e de alta qualidade para sua organização. O nível Standard assegura suporte técnico 

sobre falhas encontradas na aplicação (bugs) no ambiente do cliente e sobre atividades de atualização das novas versões dos 

produtos. Este nível é indicado para empresas que utilizam os produtos SoftExpert para um processo de baixa criticidade 

envolvendo um número pequeno de usuários em um único departamento.

Suporte Gold

Em adição ao nível Standard, fornece um suporte remoto personalizado e especializado nas aplicações, com foco também na 

transferência de conhecimento no uso operacional das aplicações e em questões relativas ao próprio ambiente operacional do 

cliente que suporta estas aplicações. Este nível é indicado para empresas que utilizam os produtos SoftExpert para processos 

multi-departamentais de média criticidade.

Suporte Platinum

Em adição ao nível Gold, oferece um atendimento remoto prioritário e com mobilização de profissionais com diferentes 

especialidades. Além disto, novos requisitos do cliente detectados durante o uso contínuo da aplicação recebem um 

atendimento consultivo e com atendimento prioritário no roadmap evolutivo dos produtos.  Este nível é indicado para empresas 

que utilizam os produtos SoftExpert de forma corporativa para processos críticos que requerem alta disponibilidade, 

confiabilidade e eficácia operacional.

Suporte Advanced

Em adição ao nível Platinum, oferece um atendimento e solução (workaround) remoto diferenciado. Este contrato garante em 

contrato o tempo máximo para solução (workaround) do problema, baseado em sua criticidade. Este nível é indicado para 

empresas que utilizam os produtos SoftExpert de forma corporativa para processos críticos que requerem alta disponibilidade, 

confiabilidade e eficácia operacional, onde a infra-estrutura disponibilizada para os produtos SoftExpert, atende os rígidos 

requisitos previstos pelo fabricante SoftExpert.

STANDARD GOLDNÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

Acesso as correções de produto (bug fixes)

Acesso as melhorias de produto (novas versões)

Acesso à base de conhecimento de suporte (FAQ)

Suporte à manutenção corretiva ilimitada dentro do ciclo de vida do produto

Sistema de helpdesk online para registro e acompanhamento dos chamados

Contatos por módulo aprovados pelo cliente

Suporte técnico no uso da aplicação

Suporte técnico no ambiente operacional da aplicação

Analista de suporte personalizado

Assistência técnica de emergência através de acesso remoto

Análise de novos requisitos e necessidades do cliente

Capacitação remota dos contatos do cliente sobre as melhorias das novas 
versões do produto (What´s New)

Permite definir tempo de solução (workaround) em contrato

PLATINUM

1 2 3

ADVANCED

6

Serviços



A SoftExpert oferece a solução integrada com operação pela web mais completa para simplificar e agilizar a 

implementação, a execução, o controle e o monitoramento de demandas de aplicações empresariais variadas, 

incluindo: Gestão de Processos de Negócio [BPM], Gestão da Performance Corporativa [CPM], Gestão dos 

Ativos Empresariais [EAM], Gestão do Conteúdo Empresarial [ECM], Gestão da Qualidade Empresarial [EQM], 

Gestão de Riscos Corporativos [ERM], Gestão do Meio-Ambiente, Saúde e Segurança [EHSM], Gestão de 

Governança, Riscos e Regulamentos [GRC], Gestão do Desenvolvimento Humano [HDM], Gestão de Serviços 

de TI [ITSM], Gestão do Ciclo de Vida do Produto [PLM], Gestão de Projetos e Portfolios [PPM], sem importar o 

tamanho da empresa ou o segmento de mercado.

Mercado

Varejo

Transporte
e logística

Setor público

Serviços Financei ros

Produtos químicosOperadoras
de saúde

Mineração e
metalurgia

Farmacêutico
e biotecnologia

Equipamentos
médicos

Energia e
Utilidade Pública

Educação

Bens de ConsumoAutomotivoArquitetura, engenharia
e construção

Alimentos
e bebidas

Agronegócio

Hospitais e
laboratorios

Tecnologia



Regulamentações

A necessidade de conformidade é motivada por 

muito mais do que somente a ameaça de possíveis 

multas e penalidades de reguladores e clientes. As 

empresas desejam a conformidade em seus 

negócios para atender a necessidades específicas 

de seus setores de atuação. Os produtos da 

SoftExpert são direcionados a uma gama crescente 

de questões de conformidade que afetam as 

operações de negócios, oferecendo funções 

específicas de regulamentação embasadas nas 

melhores práticas do setor.

As soluções SoftExpert estão em conformidade com 

as principais regulamentações internacionais de 

qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, 

indústria automotiva (incluindo fornecedores e 

subcontratados), alimentos e remédios, tecnologia, 

entre outras.

As9100

BPMM

BPMN

BSC

CBOK

CMMI

COBIT

COSO

FDA 21 CFR Part 11

FDA 21 CFR Part 820

FSSC 22000

IATF 16949

ISO 10015

ISO 13485

ISO 14000

ISO 15189

ISO 19011

ISO 20000

ISO 22000

ISO 22301

ISO 26000

ISO 27001

ISO 31000

ISO 50001

ISO 55000

ISO 9000

ISO/TS 14253

ITIL

ISO 45001

PMBOK

Six Sigma

SOX



Os colaboradores da 

SoftExpert são o principal 

segredo do sucesso da 

empresa. Ao selecionar 

os profissionais que se 

unirão à equipe, a 

SoftExpert respeita as 

diversidades de cultura e 

opiniões. A empresa 

oferece premiações 

satisfatórias e uma ampla 

gama de benefícios.

EXECUTIVE MANAGEMENT
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Habilidades

A governança corporativa e o sucesso da SoftExpert estão 

assentados sobre as habilidades e experiência da diretoria da 

empresa e de seus principais dirigentes corporativos. Essa 

equipe é responsável por tomar as decisões finais no melhor 

interesse da empresa sobre assuntos como presença 

internacional, posição competitiva, direção tecnológica, ética e 

bom relacionamento com os clientes.

Equipe

Ambiente

A Gestão Sof tExper t  se  base ia  nos pr inc íp ios  de 

responsabilidade social e na prática de valores da empresa, 

melhoria contínua da Qualidade e Meio Ambiente pelo uso 

mínimo de recursos naturais, promoção de reciclagem por meio 

de um programa interno e o encorajamento de práticas de 

segurança e saúde ocupacional.

Josiani Silveira
CEO

Fernando Camargo
Diretor de Desenvolvimento

Fernando Engelmann
Diretor de Tecnologia

Silvana Fuchter dos Santos
Diretora Financeiro

Ricardo Lepper
Presidente

Hermínio Walmor Gonçalves
Diretor Comercial
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Parceiros

O Programa de Parceria para Soluções SoftExpert foi 

desenvolvido como um programa exclusivo de alianças 

empresariais para acrescentar harmonia e equilíbrio aos 

negócios a fim de construir e manter uma rede mundial 

qualificada de revendedores com valor agregado, 

empresas de consultoria, provedores de treinamento, 

provedores de software/soluções empresariais, 

provedores de dados e integradores de sistemas para 

assegurar um mercado com êxito e o fornecimento de 

soluções completas para controle de processos aos 

segmentos pretendidos.

PROGRAMA

Os serviços prestados por nossos Parceiros de Soluções 

são desenvolvidos em torno de suas competências 

essenciais e das capacidades exclusivas das soluções da 

SoftExpert. Alguns desses serviços podem incluir a 

consultoria de processo destinada a serviços profissionais, 

instalação de hardware e/ou software, adaptação para 

atender a necessidades exclusivas dos clientes, 

treinamento genérico ou específico para o cliente 

ministrado no local ou por métodos eletrônicos e integração 

com outros aplicativos.



Parceiros do tipo Referral são empresas de consultoria ou tecnologia, que compreendem os benefícios que nossas soluções podem 
trazer aos seus clientes ou outras empresas da sua rede de relacionamentos.

Quando identificam alguma oportunidade para a utilização de nossas aplicações, os Referral comunicam a alguma Revenda ou VAR da 
SoftExpert, que então conduz os próximos passos no processo de venda.

Parceiros Referral recebem comissões pelas vendas que resultem de qualquer nova indicação que tenham sido geradas.

REFERRAL

Parceiros do tipo VAR (Value Added Reseller), se constituem de empresas especializadas em determinado segmento de atuação, e que 

desejam agregar valor ao seu portfólio atual de produtos e/ou serviços, estendendo suas soluções para se tornar parte do portfólio de 

produtos da SoftExpert.

Os produtos SoftExpert tornam-se parte de seu pacote de soluções.

VALUE ADDED RESELLER [VAR]

Parceiros do tipo Revenda, comercializam de forma completa ou apenas partes do conjunto de produtos da SoftExpert. Possuem uma 

equipe ou uma unidade de negócios cujo foco principal é a venda de nossas soluções, sendo responsável pelo ciclo completo de 

vendas, bem como provendo serviços profissionais, prestando treinamento e implantação dos produtos.

REVENDA

A categoria de parceiro BPO é focada na criação de relacionamentos com as principais empresas globais que têm uma competência 

central nessa área. Os parceiros BPO usam as soluções da SoftExpert na prestação de seus serviços, agregando valor à sua oferta e 

aprimorando os serviços fornecidos a seus clientes.

A SoftExpert estabelece um relacionamento de trabalho próximo com os parceiros BPO, provendo treinamento contínuo e suporte técnico 

que os capacitam a fornecer serviços de alta qualidade a seus clientes.

BPO

Esses parceiros são caracterizados como líderes globais em áreas técnicas, de marketing, vendas ou serviços e normalmente 

representam uma forte marca em sua indústria de especialidade ou mercado vertical.

Alianças estratégicas são também geralmente fechadas com empresas multinacionais, com presença significativa em várias regiões 

geográficas. A participação nesta categoria é apenas por convite.

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Parceiros



EMPRESA

Um dos principais pilares do crescimento acelerado da SoftExpert é sem dúvida a sua marca global. Com sua 

extensa rede de parceiros ao redor do mundo, a SoftExpert desenvolve suas operações em todos os continentes 

oferecendo serviços personalizados aos seus clientes conforme a realidade específica de cada região.  

Pensamento Global com Atendimento Local
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Leve sua empresa para o próximo nível

A SoftExpert é a empresa líder de mercado em soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e 

transformação digital, com mais de 2 mil clientes e 300 mil usuários, em mais de 40 países ao redor do mundo.

Fundada em 1995, as soluções SoftExpert são utilizadas por empresas dos mais variados portes e ramos de 

atuação, incluindo manufatura, governo, farmacêutico, hospitais e laboratórios, serviços financeiros, alta 

tecnologia e TI, educação, energia e utilidade pública, logística, varejo e serviços.

Em conjunto com a sua rede de parceiros nacionais e internacionais, a SoftExpert oferece serviços de implantação, 

treinamento, hospedagem, validação, suporte e assistência técnica, com o intuito de assegurar que seus clientes 

obtenham sempre o máximo de retorno sobre seus investimentos.
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