
Servidores Próprios, Continuidade dos Negócios,
ERP, Treinamento

Você foca nos negócios, e todo restante é gerenciado 
em nuvem, pela suite BeOne.
A solução Nova Systems é segura, flexível e acessível 
24 horas por dia.



BeOne é o aplicativo em nuvem que oferece a 
perfeita solução on-demand para remessas, 
transporte e logística.



PARA UMA GESTÃO 
EFICAZ

• Business Intelligence

• Modo pay-per-use:
você paga apenas
o que de fato utilizar
na nuvem

• Total segurança dos
dados de sua empresa

• Facilita a expansão
dos Negócios

• Tecnologia
descomplicada, 
permite foco total
no core business

TUDO SOB
CONTROLE

• Gerenciamento diário
da Posição Financeira

• Análise automática de
lançamentos/diferimentos

• Apuração de Posições
financeiras em 
diferentes níveis: filiais, 
tipos de transporte,
por departamentos
e por operadores 
logísticos

MANTENHA-SE 
CONECTADO

• Supervisão do fluxo
de vendas

• Interação online:
clientes x operadores 
logísticos

• Gestão personalizada
de comunicações

INPLANTAÇÃO 
IMEDIATA

• Sistema de Gestão
fácil de operar

• Emissão de relatórios
personalizados por 
departamentos

• Precisão no
rastreamento dos 
remessas

• Assistência
24 horas 7 dias na 
semana

TODO UM 
DEPARTAMENTO
À DISPOSIÇÃO

• Controle eletrônico
facturas de fornecedores

• Um único extrato para
clientes e fornecedores

• Extrato bancário
personalizado para 
clientes e fornecedores

• Importação automática
dos dados bancários

• Gerenciamento
do fluxo de caixa

• Armazenamento
eletrônico de toda 
documentação

• Gerenciamento de crédito
e análise de risco

SEGURANÇA 
ABSOLUTA

• Atualização constante
das melhores soluções

• Acesso 24 horas
7 dias na semana

• Garantia de
continuidade dos 
negócios

• Otimização
de recursos



Hospedagem
em Nuvem
&
Plataforma
de Software

• Continuidade de Negócios
• Rede privada
• Serviço de Proxy
• Domínio de internet
• Plataforma de software

Aplicativos
de Gerenciamento

• Controle de Gestão
• Contabilidade

• Operações Aduaneiras
• Sistema de Gerenciamento

de Documentos [DMS]
• Transferência de Dados

• Impressão Gráfica
• Discrepâncias, danos e estoque

• Coleta e Entrega
• COD

• Adiantamentos 
• Gerenciador de paletes

• RFID & Código de Barras

Sistema
de Gestão

de Armazens-SGA

• 3PL
• Armazén de Trânsito

• Terminal de Contêineres

Aplicativos
para Negócios

• CRM: Automatização de Vendas
• Gerenciamento das Comunicações

• Plataforma Colaborativa
• Business Intelligence

• Agenda de Atividades, Mensagens e Chat

Gerenciamento
de Transportes

Aéreo
• Exportação
• Importação
Marítimo
• Exportação
• Importação
• NVOCC
Terrestre
• LTL Exportação
• LTL Importação
• LTL Doméstico
• FTL Doméstico e International



GERENCIAMENTO
DE CENTROS

DE DISTRIBUIÇÃO

TRANSPORTE
MARÍTIMO

TRANSPORTE
AÉREO

TRANSPORTE
TERRESTRE

ARQUIVOS
ADUANEIROS

O BeOne Cloud, software de Controle de Logística, é a solução em computação 
para empresas de fretamento, transporte e logística, com múltiplas aplicações e 
potencialidades, adaptáveis a qualquer tamanho de empresa.

O BeOne é perfeitamente integrado ao gerenciamento de quaisquer atividades: 
tráfego aéreo, marítimo e  terrestre - doméstico e internacional - operações 
aduaneiras, financeiras, controles gerenciais, business intelligence , CRM, 
cotações pontuais, taxas, WMS e arquivamento digital através do Sistema de 
Gestão Eletrônica de Documentos (GED). Tudo armazenado de forma 100% segura 
em servidores próprios que operam em conformidade com todos os protocolos de 
segurança

O BeOne é fornecido totalmente em nuvem; com help desk multilínguas, 24 
horas/ 7 dia na semana, garantindo suporte integral. O que o torna um software 
de solução global para usuários de todo mundo.



W O R L D    W I D E    C O M P A N Y
WWW.NOVASYSTEMS.IT

A Nova Systems é empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação que desenvolve softwares e 
oferece soluções em computação para empresas de fretamento, transporte e logística.

Uma parceria confiável e com larga experiência em seus mais de 30 anos de operação, a Nova 
Systems atua em diversos países, e tem amplas condições de oferecer serviços de processamento em 
nuvem em qualquer canto do planeta onde houver um serviço de internet. 

A qualidade de uma empresa pode ser avaliada pela segurança que oferece aos seus clientes. A 
Certificação ISO representa para a Nova Systems uma importante conquista no caminho da melhoria 
constante. 
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ITÁLIA

Verona
Viale del Lavoro, 39/A - 37036 S. Martino B.A. [VR]
T +39 045 8788211 r.a. - F +39 045 8788212
Milano
Via Modigliani 45 - 20090 Segrate [MI]
T +39 02 70307085 - F +39 02 7530102
Prato
Viale Montegrappa, 304 - 59100 Prato [PO]
T +39 0574 1663776 - F +39 0574 1663778 

MEXICO

México D.F.
Homero 538 Int. 303
Col. Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11570
T +52 55 91839497
M +52 55 60861912

ESPANHA

Barcelona
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 583
5° planta, C.P. 08011
T +34 93 3063470
F +34 93 3063499
M +34 637 808720

SUÍÇA

Balerna
Via Motta, 6
Stabile “Lonestar”
6828 Balerna, Svizzera
T +41 (0) 916000775
F +41 (0) 916000776
M +39 344 0667555


