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Com os avanços tecnológicos, os sistemas de gestão na nuvem - também conhecidos 
como Cloud - estão se popularizando cada vez mais. Nos últimos anos, como forma 
de diminuir despesas, a utilização do Cloud se tornou uma opção muito bem-vinda, 
principalmente por ser um modelo bem mais prático de uso.  

Pensando no seu bem estar desenvolvemos o nosso serviço em nuvem, ele é ideal 
para quem não quer depender de servidores de alto desempenho. Através do Cloud 
Sygecom, você acompanha todos os dados da sua empresa pelo celular ou tablet, 
sem necessidade de uma rede profissional.  

Quer saber mais sobre o Cloud e entender um pouco mais do conceito de utilizar o 
ERP na nuvem? Continue acompanhando o e-book e saiba mais. 
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O Cloud é mais uma facilidade para simplificar seus processos. Ele é nosso serviço de 
gestão em nuvem que pode ser acessado de qualquer lugar, facilitando cada vez mais 
o seu dia a dia. Nosso software ERP tem como objetivo integrar todas as áreas da sua 
empresa em uma única plataforma, que pode ser tanto local quanto na nuvem. 

O Cloud Sygecom busca atender todos os nossos parceiros da melhor maneira. Isso 
inclui reconhecer as suas diferenças e desenvolver novos caminhos para oferecer a 
melhor experiência com os nossos produtos. Essa é uma plataforma completa, que é 
capaz de atender a todas as necessidades e potencializar os seus resultados.  

O que é o

Cloud Sygecom? 

Com o ERP na nuvem, você consegue organizar todos os aspectos da sua empresa 
e integrar áreas e processos. Assim, tem amplo controle dos negócios através dos 
módulos e muito mais. 



Ao decidir adotar um sistema ERP na nuvem que opera de forma 100% online você 
automaticamente descarta a necessidade de instalação de programas, custos com 
atualizações e manutenção.  Muitas empresas já estão reconhecendo que a migração 
de seus sistemas ERP para a nuvem eliminaria os principais obstáculos enfrentados 
por suas soluções locais hoje.  

Além disso, sua equipe será beneficiada com flexibilidade, escalabilidade e agilidade 
em todos os processos. E como não são somente essas vantagens, listamos abaixo 
mais algumas para você entender melhor, confira! 

Por que migrar
um ERP para nuvem? 



Agilidade: Com o sistema ERP, é possível automatizar os fluxos operacionais. Dessa 
forma, os processos internos da sua empresa passam a ser mais dinâmicos e ágeis, 
trazendo velocidade para o dia a dia. 

Economia: Com o sistema CLOUD, também é possível reduzir custos. Nele, tudo é 
virtual, dispensando a impressão de documentos e relatórios físicos.  

Mobilidade: Você pode acessar o sistema a qualquer hora e em qualquer lugar esse é 
um dos principais benefícios. Não é preciso instalar o sistema no computador, pois o 
mesmo é acessado através de um navegador.  

Sendo assim, também é possível utilizar o sistema em qualquer dispositivo que tenha 
acesso à internet, como celular, tablet e claro, computador. Se um computador sofrer 
algum dano, basta acessar o sistema através de outro dispositivo, pois não terá perdi-
do nenhum dado. Como os dados ficam gravados na nuvem, independente do compu-
tador que irá utilizar, o usuário terá acesso às informações. 

Responsabilidade: Ao contratar o CLOUD Sygecom a responsabilidade de fazer toda 
esta engrenagem funcionar, desde o desempenho do banco de dados, os backups e a 
responsabilidade de segurança do servidor ficam por nossa conta, fazendo com que o 
nosso serviço funcione 24h por dia, sem interrupções. Além disso, possuímos uma 
equipe especializada na manutenção, atualização e proteção de dados.

Ter um ERP na nuvem é uma excelente escolha para empresas de qualquer porte. Ao 
promover a transformação digital também neste serviço, é uma ótima forma de 
garantir a vantagem competitiva que o negócio precisa para se destacar frente a 
concorrência.   

Quais são as vantagens
de ter  um sistema de CLOUD 
na sua empresa? 
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Ter essa tranquilidade na hora de contratar um serviço é um ganho incrível. Assim, 
você pode dedicar seus esforços para outras tarefas enquanto o seu sistema estará 
sempre funcionando. 

Segurança: A segurança é necessária para a sustentabilidade do negócio. Quando um 
dado é armazenado na nuvem, o mesmo é criptografado e as chances de ser invadido 
por terceiros é quase nula. Desta forma, é garantida maior segurança aos usuários. 
Ter os dados de sua empresa salvos na nuvem é uma maneira muito mais segura e 
eficiente para que você possa armazenar e manusear as informações. Além disso, 
sempre será feito um backup para que você nunca perca os seus dados. 

Facilidade de implantação e desempenho do servidor:  O ERP em nuvem é mais 
rápido e fácil de implementar do que os sistemas ERP tradicionais. O Cloud é ideal para 
empresas que não possuem servidores de alto desempenho ou que não sejam sobre-
carregar seus servidores. A versão em nuvem não requer tantas burocracias.  

Os dados não ficam armazenados nas dependências da sua empresa, mas em um 
servidor remoto criado e mantido por um provedor. Os dados são acessados por meio 
da internet e a empresa contratante não precisa montar nem manter uma infraestru-
tura. 

Proteção de dados – Backup: Com a computação em nuvem o backup das informa-
ções é feito de forma automática, evitando a perda de documentos e a necessidade 
de guardar arquivos impressos. Ao realizar o Backup todo armazenado é feito direta-
mente no cloud e de maneira automatizada. Deste modo, você garante que a sincroni-
zação das informações da sua empresa será feita de maneira contínua, evitando a 
perda inesperada ou indesejada de dados. 

Produtividade: Pelo fato de as informações ficarem na nuvem o tempo todo, a comu-
nicação entre as pessoas que estão dentro e fora da empresa é facilitada. O funcioná-
rio que está fora da empresa não precisa ir até a mesma a fim de compartilhar dados. 
Basta acessar o sistema de onde estiver e inserir as informações necessárias.  



O ERP que a sua empresa merece, 
no momento que você mais precisa! 
Já sabia de todas essas vantagens? Precisando de ajuda para gerenciar 
seu negócio? O ERP em nuvem pode ser uma solução automatizada, 
de fácil acesso e rentável para a sua empresa. 

Entre em contato conosco 
e conheça nossas soluções. 




