
Simplifique e Automatize 
Processos Financeiros

Software de Corporate
Performance Management

Nossas soluções
Vá além do excel e melhore o desempenho

Orçamentação e Planejamento
Melhore a precisão do seu orçamento, 
reduza os riscos e aumente a eficiência e 
colaboração.

Relatório e Análise
Com alguns cliques, crie um painel 
personalizado que fornece uma visão geral 
do desempenho da empresa.

Automação e Fluxo de trabalho  
Fácil integração de dados de várias fontes, a Prophix permite que você 
aproveite e melhore a comunicação através de uma interface simples.

Consolidação Financeira 
Adicione processos e controles à sua consolidação financeira. A Prophix automatiza a 
coleta dados de consolidação para lhe dar uma melhor qualidade e precisão.
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Uma solução unificada de baixo custo
Nós não vendemos o nosso software por etapas - vendemos um pacote completo. 
Toda vez. Você compra o Prophix agora e implementa apenas a funcionalidade que 
você precisa. Nossa solução crescerá com você e apoiará suas futuras necessidades 
estratégicas de gerenciamento de desempenho. 
Administrar o software sem sobrecarregar seu departamento de TI. Com a Prophix, é 
necessária uma personalização mínima - deixando o tempo de configuração curtos e 
mais eficazes.

Sobre a Prophix

Fundada em 1987

Software Unificado

Feito por Finanças 
para Finanças

Mais de 3000 
clientes em mais de 
100 países

SOFTWARE LÍDER DE 
CORPORATE PERFORMANCE 
MANAGEMENT

A Prophix desenvolve software de Corporate 
Performance Management(CPM) que au-
tomatiza importantes processos financeiros 
e operacionais, fazendo as empresas mais 
rentáveis e reduzindo riscos. Os executivos 
líderes usam o software para capacitar seus 
departamentos a melhorar os ganhos de per-
formance.
Não importa o tamanho da empresa ou seg-
mento de indústria de atuação: o Prophix tem 
permitido mais de 3000 empresas automatizar 
e integrar processos de orçamento, planeja-
mento, previsão, consolidação financeira e 
elaboração de relatórios.
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info@prophix.com
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S E R V I C E  O R G A N I Z AT I O N S

South America Office
São Paulo – SP – Brasil
Rua André Ampére, 153/7o andar
Novo Brooklin – SP • 04562-080
 
+55 11 3583-1678
egallindo@prophixsouthamerica.com


