
Quem Somos

Nenhuma empresa pode abrir mão da informática nos dias atuais. Num mercado cada vez
mais competitivo, irá se destacar quem buscar a aplicação de conceitos modernos de
administração como qualidade, produtividade e confiabilidade das informações, propiciando
maior rentabilidade com menor custo.

  

O processo de informatização deve ser bem planejado para que não mude a rotina da
empresa, fazendo com que o sistema se adapte a empresa e não a empresa ao sistema.
Possuímos produtos personalizados desde a pequena empresa até grandes corporações.

  

Para cada cliente é desenvolvida uma solução específica, dentro de suas peculiaridades e
ramo de atividade, buscando sempre novos conhecimentos, relacionados com as modernas
tendências da administração. Somente um Sistema Personalizado poderá atender a essas
necessidades da empresa.

  

Ao optar por nossos sistemas, você coloca os recursos da informática a serviço de seu
patrimônio, através de um software desenvolvido para as suas necessidades específicas
(sistema personalizado).

  

A Brasil Sul Informática é uma empresa formada por profissionais competentes, com larga
experiência em software de gestão, oferecendo todo o suporte para a informatização
empresarial.

  

Fazemos constantes investimentos em treinamento de nossos técnicos e em novas
tecnologias.

  

Nossos aplicativos são desenvolvidos em Visual Dataflex com Banco de Dados Dataflex,
linguagem de 4ª Geração, ambiente gráfico, multiusuário, podendo ser portado nativamente
para os Banco de Dados DB2, Oracle, Pervasive, Postgree, etc. Pode rodar no Windows 98,
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
Server 2003, Windows Server 2008, Unix, Novell ...
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Nossas aplicações podem ser disponibilizadas também na Internet com agilidade e segurança
na integridade dos dados. Roda nos principais navegadores do mercado. Gerencia o seu
próprio Banco de Dados Dataflex ou também os Banco de Dados DB2, Oracle, Pervasive,
Postgree, etc...

  

Também desenvolvemos projetos com tecnologia RFID “Radio Frequency Identification”
(Identificação por Radio Frequência). RFID é um método de identificação automática através
de sinais de rádio, recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos
denominados etiquetas RFID. Uma etiqueta ou Tag RFID é um transponder, pequeno objeto
que pode ser colocado em uma pessoa, animal, equipamento, embalagem ou produto, dentre
outros. Contém chips de silício e antenas que lhe permite responder aos sinais de rádio
enviados por uma base transmissora.
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