Sim, você pode organizar seus contratos

As empresas brasileiras despendem mais de 10% do tempo de
vigência de seus contratos em atividades administrativas
(contratação, renovação, reajuste), segundo Pesquisa da ANGC –
Associação Nacional de Gestores de Contratações.
Nós, da Easy Drive, temos como principal objetivo fornecer aos
nossos clientes a melhor solução para controlar e organizar seus
contratos.

Flexibilidade e diferentes formas de uso!
O Sistema da Easy Drive pode ser utilizado via Web como serviço
(Contract!) ou por licenciamento de uso (EDMS). O cliente é que
escolhe o que é melhor para ele.
Se o cliente precisar, podemos customizar o sistema para sua
realidade e sugerimos, também, mudanças em processos e
parametrizações.
O que o cliente recebe?
Um sistema pronto para controlar e organizar seus contratos. Com
ele, é possível acessar rapidamente um contrato (imagem) ou suas
cláusulas, atividades e documentos envolvidos, histórico do que foi
feito pelos gestores, medição dos serviços realizados e controle do
fluxo financeiro.

Depoimentos:

Por que a Easy Drive?

“Nós escolhemos a solução da Easy Drive por
ser de rápida implantação e de relação
custo/benefício compensadora.”

Sistema fácil de usar, flexível e seu custo
baixo permite retorno do investimento no 1º.
ano.

Empresa do Setor de Saúde

“Obtivemos maior controle de nossos contratos
críticos, não perdemos mais datas de
renovação, reajustes e outros eventos
relevantes.”
Indústria do Setor Automobilístico

E veja mais:
- Avisos de alertas por celular!
- Assinatura Digital integrada!
Peça já uma visita sem compromisso de um de
nossos analistas de negócios pelo telefone:
11-3078-0407

Sistema é baseado em CLM – Contract Lifecycle
Management, o que dá segurança ao cliente de
estar utilizando as melhores práticas de padrão
mundial.
Para uso no ambiente Web, a Easy Drive oferece
segurança de acesso, como protocolo SSL
128bits, restrição de IP, restrição de visão e
muito mais.
Apoio às práticas de governança corporativa,
suportando controle para SOX e trilha para
auditoria.
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