
CPM para 
todos os 
níveis

“

A Solução Prophix
Uma solução de CPM única e integrada para 
orçamentos, planejamentos, simulações, 
previsões, relatórios e consolidação financeira 
significa que você pode implementar o 
que você precisa hoje e acrescentar outras 
utilizações à medida que sua empresa 
necessite, pelos novos requisitos de controles e 
gerenciamento de performance demandados. 

O software Prophix tem o equilíbrio entre a simplicidade de uso 
e  sofisticadas funcionalidades, oferecendo uma solução de 
CPM de fácil compreensão e colaborativa.  Investigue os pontos 
críticos do negócio da sua empresa e acelere o atingimento 
das metas com o software líder de mercado,  desenvolvido com 
foco em resultados e que traz valor agregado para empresas 
visionárias.

Um dos principais motivos pelo qual nós recomendamos a Prophix é pela facilidade de uso 
do produto. Isto vale para todos a partir do administrador até os usuários finais que inserem 
as metas no orçamento. Ao mesmo tempo, o  responsável da área Financeira pode 
gerenciar o ambiente colaborativo de planejamento sem a dependência da área de TI

–  Connie Noonan,
Finance Manager – Forecast and Reporting, Community Physician Network ”
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Com um foco em trazer resultados rápido aos 
seus clientes, a Prophix desenvolveu o software 
de Gerenciamento de Desempenho Empresarial 
que automatiza os processos financeiros, 
possibilitando as empresas se tornarem mais 
rentáveis, analisando e reduzindo seus riscos e 
acelerando o atingimento dos seus objetivos 
estratégicos. 

A Prophix combina a profundidade da 
funcionalidade com baixo custo de 
propriedade e rápidas implementações. Esta é 
uma solução de CPM que aumentará o foco 
no gerenciamento, irá acelerar o atingimento 
dos objetivos de negócios e irá melhorar sua 
capacidade de tomar decisões. Os líderes 
empresariais em todo o mundo usam Prophix para capacitar suas organizações a e extrair 
valiosas informações dos indicadores de desempenho de suas empresas.

“É muito raro você encontrar algo que não possa fazer com Prophix -
mesmo com o nosso ambicioso uso do software. Somos completamente autosuficientes. 
Nós olhamos para as soluções de outros fornecedores de software CPM, mas a Prophix foi a 
ferramenta perfeita para nós.

–  Jenny Burbridge,
 Business Analysis & Reporting Manager, Solarcentury

”
Reconhecimentos
A Prophix tem orgulho de ser reconhecida como líder e inovadora no Gerenciamento de 
Desempenho Empresarial.
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