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Descrição 
Gerenciador De Projetos, Ticket de Suporte, Financeiro, Cobrança 
Perfeito para quem precisa gerenciar projetos de clientes, dar suporte e emitir cobranças. 
 
Gerencie Projetos, Crie Faturas, Subscrições (Faturas de Assinaturas Recorrentes), Gerencie 
Tickets de Suporte e Muito Mais! 
 
Em Português! Design Responsivo! 
 
Módulo de pagamento via Paypal ou Transferência Bancária. 
 
Painel 
visão geral útil de projetos abertos, as faturas em aberto, os pagamentos recebidos e 
pendentes, tarefas abertas, mensagens e eventos. 
 
Gerenciamento de Projeto 
Criar e gerenciar todos os seus projetos. 
 
Tarefas do Projeto 
Você pode adicionar tarefas a qualquer projeto. 
 
ickets de Suporte 
deixar seus clientes bilhetes em aberto para manter o controle de qualquer incidente. Ele 
também suporta bilhetes de e-mail. 
 
 
Projeto Temporizador 
Isso vai ajudá-lo a controlar o tempo que você gastou em um projeto. 
 
Upload de Arquivo e comentando 
em todos os projetos que você pode fazer upload de qualquer tipo de arquivos, como uma 
captura de tela da maquete que você fez para um novo projeto web e compartilhá-los com o 
seu cliente. 
 
Gerenciador de Clientes 
gerenciar facilmente seus clientes com todos os detalhes que você precisa. 
 
Portal do Cliente 

http://www.simsolucoesweb.com.br/


Seus clientes podem visualizar o status de seus projetos e faturas. 
 
Gestão de faturas 
Criação e envio de faturas nunca foi tão fácil! 
 
Despesas 
Acompanhe todas as suas despesas. 
 
stimativas 
Enviar estimativas para seus clientes. 
 
 
Faturas recorrentes 
Criar faturas recorrentes. 
 
Gestão de artigos 
Gerencie seus itens / produtos 
 
Atividade do usuário Widget 
Veja quem está on-line. 
 
Notificações por e-mail 
Receber notificações de e-mail sobre novas mensagens, trabalho de projecto, etc. 
 
Níveis de Acesso do Usuário 
Controle o acesso de seus agentes para os diferentes módulos. 
 
Acesso Rápido 
abrir rapidamente um projeto ou iniciar / parar o temporizador usando o widget de acesso 
rápido. 
 
Backup de banco 
Nunca perder todos os dados novamente! 
 
Atualização do Sistema 
Assim que uma atualização for lançado, você pode atualizar seu aplicativo dentro do 
webinterface. 
 
Ferramenta de Instalação Fácil 
Muito fácil instalação, nenhum conhecimento de programação necessário. 
 
Multi Suporte ao Idioma 
suporte de idioma completo com arquivos de idioma. 
 
Cotação 
O formulário de solicitação de cotação pode ser acessado sem login, para que você possa 
enviar o link diretamente para potenciais clientes ou apenas adicionar o link para o seu site 
corporativo. 
 
Mensagem Privada 
Enviar mensagens privadas para os administradores e clientes. 
 



Stripe Integração pagamento 
Seus clientes podem facilmente pagar via cartão de crédito usando o serviço de distribuição. 
Paypal IPN Integração 
Seus clientes podem facilmente pagar faturas via Paypal. 
 
Paypal Subscrição Integração 
assinaturas Paypal para faturas recorrentes. 
 
Personalize CSS 
Você pode mudar os estilos CSS diretamente da página de configurações. 
 
Apoio Gravatar 
Gravatar será usado como um retorno se você não fazer upload de uma imagem de perfil. 
 
E muito mais! 
 


