Ardiri Sistemas é uma unidade de negócios da holding Ardiri Soluções Empresariais.
A Ardiri Sistemas tem como principal atividade conectar empresas e soluções.
Nosso negócio é levar aos nossos clientes que o há de melhor em soluções de tecnologia da
informação para diversos segmentos de negócios.
Nosso foco:
❖ Software & Service Selection
❖ Business Intelligence
❖ Data Analytics
❖ Cognitive Intelligence
❖ Software Architecture

❖ Payment Gateway
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Tecnologia da Informação - T.I. – não se limita somente à sistemas de informática, é importante considerar que
uma boa escolha de sistema, uma implantação de sistema assertiva, sem atrasos e sem retrabalhos é muitas vezes
mais importante do que o sistema em si.
Para apoiar nossos clientes, atuamos em três frentes de serviços de consultoria que atendem de forma objetiva e prática
pontos determinantes de qualquer projeto de implementação/troca de software.
Software & Service Selection

Project Management

Solutions Architecture

❖ Elaboração de RFP, RFI e RFQ

❖ Implantação Metodologias

❖ Avaliar Necessidade Cliente

❖ Análise de Propostas Técnicas

❖ Elaboração de Status Report

❖ Entender Recursos Disponíveis

❖ Análise de Escopo do Projeto

❖ Gestão de Cronograma

❖ Captar Recursos Necessários

❖ Avaliação de Pré Vendas

❖ Controle de Demandas

❖ Desenhar solução Final

❖ KPIs de Aprovação de Software

❖ Engajamento Equipe

❖ Acompanhar Implementação
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e-mail: contato@ardiri.com.br
site: www.ardiri.com.br
fones: (11) 98162-1520 | (11) 97629-3978 | (11) 99470-1710

Clique Aqui para solicitar uma reunião!

