PHC ON
SEM ON, ESTÁ OFF
O PHC ON é um acordo, renovado anualmente, que lhe dá a garantia
de ter o seu investimento sempre ativo ao longo do tempo, concedendolhe acesso imediato às diversas atualizações do ERP PHC CS – novas
versões, alterações legais e funcionalidades exclusivas.
Saiba mais:
phccs.net/como-comprar-erp-phc-cs/#on

ERP SEMPRE ATUALIZADO,
INVESTIMENTO SEMPRE ATIVO

+ Sempre que surjam mudanças na legislação que motivem alterações
de software, não tem de se preocupar.
+ Acesso privilegiado a funcionalidades exclusivas que potenciam
o desempenho. Só para si que está On.
+ Calendário que integra com o software e o alerta para as entregas legais.
Relaxe, não vai perder uma data.
+ Acesso gratuito a módulos extra.

AO ELEGER O ERP PHC CS TEM A GARANTIA DE ESTAR A ADQUIRIR UM SOFTWARE DE GESTÃO QUE SE
ADAPTA À REALIDADE ÚNICA E ESPECÍFICA DO SEU NEGÓCIO, PREPARADO PARA EVOLUIR SEMPRE QUE
A SUA EMPRESA CRESCE, E COM O MELHOR RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO ASSEGURADO.

MODALIDADES DE SUBSCRIÇÃO PHC CS
De acordo com o que for mais cómodo e adaptado à sua realidade, pode optar por um dos seguintes modelos de subscrição:
Investimento Inicial

Subscrição Anual

No modelo de aquisição, paga, à cabeça, o valor total do
software, obtendo uma licença de utilização da solução e,
anualmente, paga apenas o valor do PHC ON.

No modelo de subscrição, paga um valor anual pelo software.

De acordo com o modelo eleito,tem à sua disposição duas possibilidades de alojamento do seu PHC CS:
+ Implementação local (servidor da empresa)
+ Implementação exterior (cloud privada)

ESCALABILIDADE COM RETOMA
DO INVESTIMENTO
À medida que o seu negócio cresce, as necessidades
em termos de ferramentas de gestão aumentam, e é
por isso que o PHC CS está disponível em três gamas
– Corporate, Advanced e Enterprise –, que permitem
acompanhar a evolução da sua empresa.
Sempre que faz um upgrade de gama – de Corporate
para Advanced e de Advanced para Enterprise –, desde
que tenha PHC ON ativo, o valor do licenciamento
pago inicialmente é abatido na nova aquisição.
O desconto obtido será em função do valor da tabela
em vigor no momento da passagem, o que significa
que pode ser superior ao valor que investiu na gama
inicial.
Ou seja, ao adquirir uma gama superior, tem garantia
de que o seu investimento inicial nunca se perde.

APOIO CONSTANTE
DE UM PARCEIRO PHC
A PHC distribui o seu software através de uma rede
certificada de + de 400 Parceiros. Por isso, e para
que tire o máximo partido do Software PHC, com
impacto direto no crescimento do seu negócio, terá
o apoio de um Parceiro que será responsável por
toda a logística comercial, e o orientará e apoiará,
passo a passo, no caminho para o sucesso.

ESPANHA

MOÇAMBIQUE

+ 35.000
EMPRESAS CLIENTES

+ 200
COLABORADORES

A conseguir resultados com poucos
custos, mais produtividade e agilidade.
Temos clientes em todo o Mundo.

A inovar todos os dias em Portugal
(Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique,
Angola e Peru.

+ 400
PARCEIROS

+ 159.000
UTILIZADORES

Devidamente certificados para
implementar software e dar suporte.

Mais produtivos e mais preparados para
aproveitarem as oportunidades.

PHCSOFTWARE.COM

