
CONTENTY 

SUITE 
ALL IN ONE 
Tenha tudo que sua empresa precisa para crescer 

Atualmente no mercado de inovações existem várias ferramentas 

que oferecem diversas funcionalidades para uso em 

pequenas, médias e grandes empresas, mas será que realmente são 

adequadas a sua realidade? A Contenty Suíte resolve seu

problema com facilidade, veja como podemos ajudar você a vencer 

no seu caminho.  
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solicite uma apresentação 



Seu Pipeline de oportunidades organizado e auditado 

Com o Contenty Suíte suas oportunidades são organizadas da sua forma, 

podendo parametrizar seu funil de vendas e como tudo é rastreado e auditado você 

poderá ter seus objetivos e metas alcançadas. Você poderá classificar,
qualificar suas oportunidades com o módulo de pesquisas e gerar uma 

pontuação para cada oportunidade com foco na sua realidade. Com o Contenty

Suíte você poderá fazer estimativas de vendas, projetar o tempo médio para 

fechamento de oportunidades, estimar valores de vendas para o futuro, 

acompanhar e projetar futuras metas para alçar seus objetivos. O Contenty Suíte 

ainda oferece um gerador de documentos, onde as propostas, orçamentos e 

faturas são armazenados no próprio sistema e com acesso a campos na base de 

dados e itens de catálogo de serviços, facilitando e agilizando o trabalho da 

elaboração dos documentos.  

OPORTUNIDADE 
FUNIL DE VENDAS 



Com o Portal do Cliente, automaticamente quando uma oportunidade é convertida 

em Cliente, seu cliente tem a oportunidade de acompanhar tudo relativo a projetos, 

tarefas, propostas, orçamentos(OS), faturamento, pagamentos, homologar tarefas 

com status “Aguardando Feedback”, marcar reunião no calendário, abrir discussão 

sobre assuntos, anexar documentos, gerenciar seu contrato e até abrir chamados 

pela central de atendimento e acompanhar tudo isso pelo próprio Portal, tudo de 

forma organizada. No Contenty Suíte todos os documentos podem ser assinados 

digitalmente, reduzindo o tráfego de documentos. 



FINANCEIRO 
FATURAS E DESPESA 
Tenha controle sobre despesas e pagamentos 

Como Módulo Financeiro você poderá ter controle de todas as despesas, 

pagamentos e receitas, tudo isso integrado com o Módulo de Projetos, Clientes e 

Oportunidades. Imagine saber o custo da Oportunidade(venda), dos Projetos e da 

Empresa em Geral, tais como aluguel e outros investimentos. O Contenty Suíte é 

integrado com os principais meios de pagamentos online e se o pagamento foi errado 

o Contenty Suíte pode gerar até um reembolso para o seu cliente, tudo isso sendo

rastreado e auditado. E quer saber mais? Imagina receber todas as *notificações no 

celular ou por *WhatsApp. Gerencie sua empresa pelo seu Smartfone e guarde 

tudo no seu bolso. 

*Consultar plano de Dados, valores não inclusos 



Ganhe tempo e foque seu esforço na realidade do projeto 

O Contenty Suíte utiliza partes de metodologias ágeis para o Gerenciamento de Projetos, 

nós fornecemos as principais funcionalidades para o Responsável acompanhar e reportar 

suas atividades, temos o Kanban do projeto, de usuário, reporte de horas, faturamento por 

tarefa, por alocação de recursos, por projeto, marcos ou sprints e podemos criar um 

Backlog, tudo isso feito de maneira fácil e sem travas que dificultam a vida do usuário ou 

responsável. O que você acha de homologar suas tarefas diretamente com o cliente através 

do Portal do Cliente, ter o aceite das tarefas e gerar seu faturamento diretamente do 

projeto.  Temos um checklist que pode ser criado nas tarefas e a funcionalidade de 

“seguidor” da tarefa, onde o seguidor pode acompanhar tudo pelo serviço de mensageria 

do sistema.  

PROJETOS 
AGILIZE SEU TRABALHO 



SUPORTE 
ELEVE O NÍVEL DA GESTÃO 
Tenha controle total sobre seu produto e garanta seu atendimento 

Acompanhe todos os chamados dos seus clientes, sabia o que está acontecendo com seus 

serviços em tempo real, tenha resposta pré-definidas, scripts automáticos de resposta de 

acordo com cada chamado, economize tempo da sua equipe e foque nos chamado que 

realmente necessitam de atenção especial. Você pode converter os chamados em tarefas, 

associar a projetos, gerar ordem de serviço e muito mais. Tenha relatórios mensais de 

atendimento, saiba exatamente onde estão os problemas e faça as manutenções necessárias 

para o cliente. Você pode analisar o custo de cada manutenção e saber o quanto gasta para 

manter seu produto em funcionamento, será que devo fazer uma nova ou continuar com 

esta funcionalidade com problemas? podemos responder várias questões analisando nossa 

base de dados. Temos a solução completa para atendimento.  



CONTRATOS 
CUIDE BEM DELES 

Tenha alertas, faça renovação e aditivos e controle seu Saldo 

BASE DE CONHECIMENTO 
ORGANIZE 

Guarde tudo de forma estruturada, agilizando informações úteis

PESQUISAS 
SAIBA TUDO SOBRE SUA EMPRESA 

Acompanhe que falam da sua empresa, tudo pronto, faça avaliações das equipes, clientes e atendimento 

OPORTUNIDADE NA WEB 
FAÇA UM EVENTO E CADASTRE OS VISITANTES 

Cadastre os visitantes do estande e tenha a oportunidade no seu funil de vendas, deixe cartões de visitas 
de lado 

ÁREA DE COLABORAÇÃO 
PUBLIQUE ANÚNCIOS, FAÇA POST’S DAS IDEIAS 

Temos um “FaceBook” interno, acompanhe suas ideias e estatísticas sobre suas publicações 

FORMULÁRIOS DINÂNICOS 
CRIE SEUS FORMLÁRIOS 

Nós nos adequamos a você, não mude sua forma de trabalho 

PARAMETRIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 
TENHA A SUA IDENTIDADE VISUAL E CONFIGURE SUAS REGRAS 

Fornecemos a você um módulo de customização, onde você poderá customizar o Contenty 



CONTENTY SUITE 
ALL IN ONE 
Conheça mais sobre nós, marque uma apresentação 

Atualmente no mercado somos a melhor relação custo x benefício para sua empresa. 

O Contenty Suíte é uma ferramenta de fácil uso, uma apresentação intuitiva, simples e objetiva, 

tornando as tarefas do dia a dia mais fácil ao usuário, não temos regras de negócios("travas") 

complexas, nosso foco é agilizar e facilitar a relação entre o usuário e sistema, tornando seu trabalho 

harmonioso e compreensível. O Contenty Suíte pode ser acessado por todos os dispositivos e em 

qualquer lugar, leve com você e acompanhe sua empresa com facilidade, saiba como podemos ajudar 

você a vencer no seu caminho.  

Por Fora Do Quadrante 

O Contenty Suíte oferece uma nova oportunidade ao usuário de trabalhar em conjunto com várias 

funcionalidades de maneira simples e objetiva. Nosso objetivo é fazer o difícil ser fácil e retirar várias 

"travas" ou regras que dificultam uma pequena tarefa. 

WWW.LISATA.COM.BR


