PROPOSTA COMERCIAL
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Quem nós somos?
SOMOS UMA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES EM NUVEM

Somos uma empresa de tecnologia parceira Microsoft, cujo os fundadores possuem mais de 14 anos de
experiência no mercado de TI e sólida experiência em desenvolvimento e arquitetura de soluções em nuvem.
Desenvolvemos aplicações e soluções modernas e auxiliamos as empresas em seus processos de transformação
digital e migração para a nuvem.
Todos os nossos produtos e serviços sempre têm como base 4 pilares:

Nuvem

Mobilidade

Agilidade

Aplicações
Modernas

Sua Escola está preparada para a
Transformação Digital Escolar?
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Tenhaum Sistema de GestãoEscolar que vaiteajudarnesseprocessode transformação.

Simplificado para a sua
escola
Em qualquer lugar

Alcançar mais juntos

Sempre em segurança

4

O QUE É
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?

Microsoft
Education
Transformation
Framework
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Objetivo

NUVEM

AJUDAR AS EMPRESAS A ALCANÇAREM MELHORES RESULTADOS
MENOR
TIME TO
MARKET

MOBILIDADE

Nosso objetivo é sempre ajudar nossos clientes a
alcançarem melhores resultados gerando valor através de
nossos produtos e serviços.

VALOR PARA O
CLIENTE
APLICAÇÕES
MODERNAS

NUVEM

AGILIDADE

Somos parceiros Microsoft e

Utilizamos o SCRUM para

utilizamos o Microsoft Azure

gerenciar as nossas entregas.

QUALIDADE

AGILIDADE

em nossas soluções.

MOBILIDADE
O desenvolvimento de
aplicações modernas em
nuvem facilita na mobilidade
dos usuários do seu sistema,

pois possibilitará que ele seja
acessado de qualquer lugar.

MENOR TIME TO MARKET

APLICAÇÕES MODERNAS

QUALIDADE

Time to Market é o tempo que

Utilizamos linguagens de

Uma aplicação moderna desenvolvida

levou desde a concepção de um

programação e frameworks

com base no SCRUM garante muito

determinado produto/solução até

estáveis e modernas como:

mais qualidade para a aplicação, pois

estar disponível para utilização. A

angularJS, HTML5, C#,

as chances dos usuários finais

união do Azure com Scrum

bootstrap, Cordova, IONIC,

encontrarem um erro são minimizadas.

possibilita a redução do Time to

etc…

Market.

SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR EM NUVEM
O SaguiEdu é um sistema de gestão desenvolvido para escolas de pequeno, médio ou grande porte

LAYOUT INTUITIVO

TUDO EM UM SÓ LUGAR

MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS

Sabemos que tempo é dinheiro,

Hoje com a evolução tecnológica

Sistemas que rodam apenas em um

portanto esqueça os sistemas

precisamos guardar usuários e

complexos. O layout do SaguiEdu

senhas de diversos aplicativos.

foi cuidadosamente pensado

Com apenas único login e senha

para a rotina escolar

os pais de sua escola terão acesso
à toda a vida acadêmica do aluno.

computador é passado. Acompanhe
a sua escola do seu celular, tablet ou
notebook. Sem precisar de

configurações extra.

ACESSÍVEL
Se você somar os custos de todos
esses aplicativos isoladamente no
mercado, o preço do SaguiEdu com
certeza é MUITO mais competitivo.
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Computação em Nuvem- Vantagens

01
02
03

ESCALA
Serviços bons de nuvem se ajustam rapidamente
à necessidade da aplicação. Se sua aplicação
tiver um pico de acessos, automaticamente os
recursos necessários serão alocados para que a
disponibilidade seja garantida.

03

CUSTOS
Uma migração bem feita para a nuvem otimiza
custos relacionados à aquisição de novos
servidores locais que não será mais necessária,
bem como custos relacionados à manutenção dos
servidores locais.

ACESSO DE QUALQUER DISPOSITIVO
É possível acessar a aplicação de qualquer
computador/dispositivo, desde que o usuário possua
as credenciais de acesso (se forem necessárias).
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SEGURANÇA DOS DADOS
Estar vulnerável a ataques, perdas de dados e
falhas no sistema coloca em risco a operação de
qualquer empresa. Terceirizar a segurança pode
parecer contra produtivo a princípio, mas pense
nisso: é melhor manter essa responsabilidade
com uma equipe de TI, que tem várias tarefas
roubando sua atenção o tempo todo, ou deixar
nas mãos de quem tem pessoal para lidar
exclusivamente com isso?

DISPONIBILIDADE
Em bons serviços de nuvem a disponibilidade
garantida pode chegar à 99,999%, pois se
acontecer alguma falha no servidor de sua
aplicação, automaticamente ela será
direcionada para outro servidor que esteja
funcionando. Evitando que ela fique fora do ar.

01
Por que utilizamos a
nuvem da Microsoft?

02
03
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Confiabilidade
A Microsoft garante 99,99% de
disponibilidade, isso significa que a
possibilidade de ficar fora do ar é ínfima.

Segurança

Quem tem a maior probabilidade de estar
vulnerável a um ataque, um servidor local
ou a Microsoft? Claro que não existe
sistema imune a falhas e ataques. O mais
importante, então, é contar com a melhor
estrutura possível para lidar com tais
problemas.

Gestão de Riscos

Se acontecer qualquer indisponibilidade,
ela aumaticamente será identificada pela
Microsoft e sua aplicação será migrada em
segudos para um servidor em outra
localização.

Desempenho

A Microsoft permite automatizar um
aumento de desempenho da sua aplicação
caso ela sofra um pico de acessos.

Mobilidade
SUA APLICAÇÃO FUNCIONA BEM PARA CELULAR?
Além de poder ser acessada de qualquer dispositivo
nossas aplicações sempre serão responsivas. Ter uma
solução/aplicação responsiva significa que ela se adapta
a qualquer tipo e tamanho de tela, ou seja, a aplicação
adapta imagens, texto, botões, todos os elementos e
funcionalidades para que a qualidade e funcionamento
adequado sejam mantidos em qualquer dispositivo que
seja acessado, como por exemplo: celular, tablet,
laptop, dentre outros...

Agilidade
Custo de um defeito no sistema com o passar do tempo
Custo do Bug

Tempo

Quanto mais cedo o defeito for detectado, mais barato (em termos de esforço e
custo) será corrigi-lo, e menos efeito colateral o defeito gerará em outras
funcionalidades do sistema.

Agilidade - SCRUM
A framework de desenvolvimento utilizada por nós é o SCRUM, com entregas de
funcionalidades/correções a cada 2 semanas.

Itens que serão
desenvolvidos +
bugs

Planejamento da
próxima entrega

Desenvolvimento
2 semanas

Bugs/Ajustes

Entrega dos itens
planejados

Aplicações
Modernas
Uma aplicação/solução é considerada moderna
quando possui alta capacidade para escalar de
acordo com os acessos efetuados, roda em diversos
dispositivos, suporta mouse, teclado e toque,
normalmente roda em nuvem, possui layout
intuitivo e foi desenvolvida com linguagens de
programações modernas.
Nós focamos 100% no desenvolvimento de
aplicações e soluções modernas, pois acreditamos
que assim conseguimos gerar muito mais valor aos
nossos clientes.

GESTÃO
FINANCEIRA

Funcionalidades
Para quer ter vários sistemas, aplicativos e senhas se você
pode ter todos em um único lugar?

Software
de Gestão

Software
de
Controle
de Acesso

Aplicativo
de Diário

Aplicativo
de Agenda
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GESTÃO
PEDAGÓGICA

HISTÓRICO
BOLETOS
BANCÁRIOS
AGENDA ONLINE
CONTRATO
DIGITAL

Software
de Gestão
Pedagógica

DIÁRIO ONLINE
BOLETIM
ONLINE

MATRÍCULA
ONLINE

NOTA FISCAL

RELATÓRIOS
GERENCIAIS

Professor faz a chamada e
insere as notas direto no
tablet, notebook ou celular.

O pai consegue
acompanhar em tempo
real as notas e faltas de
seu filho

Olá Fernando, Hoje o Enzo recebeu
uma ocorrência por não ter feito a
tarefa de casa.

O pai realiza a rematrícula
em casa

Faz o pagamento da
matricula e livros online

Recebe por e-mail o contrato
digital e os boletos do ano todo

Na tela de Dashboard é possível
monitorar margem de lucro,
inadinplência, faturamento líquido e
bruto, etc..
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Gostou?
Nós também damos várias dicas em
nossas redes sociais:

Redes sociais:

/SAGUITECH @SAGUITECH /SAGUITECH

