
dzyonERP
Não importa o porte ou o segmento de atuação, o 
Dzyon ERP é sinônimo de agilidade, integridade e 
segurança quando o assunto é controlar e gerenciar 
os processos internos das empresas. Também pudera. 
Há mais de 25 anos, a Dzyon S/A trabalha no 
desenvolvimento e aprimoramento de conceitos de 
Gestão Empresarial que fazem do seu ERP a melhor 
ferramenta de apoio para decisões estratégicas e 
implementação de ações, de forma ágil, fácil, segura 
e inteligente.

O Dzyon ERP fornece recursos que deixam as 
atividades dinâmicas, intuitivas, agradáveis e transpa-
rentes, otimizando o tempo e melhorando a qualidade 
das informações. Com visual leve e delicado, os dados 
são facilmente interpretados e o aprendizado é 
surpreendentemente rápido.

A alta �exibilidade do Dzyon ERP permite con�gura-
ções e criação de padrões e regras em tempo real, 
minimizando customizações e conferindo agilidade 
no controle e gerenciamento dos processos internos. 
Com o Dzyon ERP, a empresa caminha pela trilha 
da prosperidade e do desenvolvimento, a bordo das 
melhores tecnologias e metodologias modernas.

A empresa no caminho da
prosperidade e do desenvolvimento
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Con�gurações altamente �exíveis

Criação de Regras em tempo real

Fácil navegabilidade

Sistema totalmente integrado

Banco de Dados seguro e embutido

Autodidático

Dinâmico

Implantação rápida

Baixo custo

Retorno imediato

A sua empresa em apenas um clique

Regras de Negócio em tempo geral

Segurança

Colaboração

Dzyon 5D

Dzyon Gestão on Time

Módulos do Dzyon ERP
Comercial  |  Financeiro  |  Compras  |  Contábil

Fiscal  |  Produção  |  Orçamento  |  Frente de Loja
Comércio Exterior  |  Logística  |  Manutenção Industrial

Patrimônio  |  Folha de Pagamento

Também disponível nas nuvens. 
Simples, prático, poderoso e acessível!

dreams
ERP nas Nuvens



Conheça outros produtos da Dzyon

Dzyon Gestão de Pessoas - gerencia todos os assuntos que envolvem o fator humano, 
desde o recrutamento, pagamentos, cálculos de impostos até o desenvolvimento, aprendiza-
gem e avaliação.

Dzyon TeamPlay - uma ferramenta totalmente voltada para os usuários para a colaboração 
e integração das pessoas.

Dzyon Gestão de Conhecimento - permite armazenar as informações em um banco de 
dados, separando por assunto, grupos de usuário, tipos de documento ou qualquer outra 
classi�cação desejada.

Dzyon Work�ow - dentro do universo dos ERPs, o WorkFlow permite o andamento mais 
ágil das demandas e a supervisão do executivo.

Dzyon BSC - uma metodologia que possibilita o gerenciamento estratégico da empresa, que 
signi�ca formular, implementar, monitorar e renovar a estratégia, através de objetivos, 
medidas, metas e iniciativas.

Dzyon BI - a informação é essencial para o processo inventivo, porém o excesso dela pode 
sabotar a nossa mente criativa.

Dzyon NFe Corporate - ferramenta para emissão da nota �scal eletrônica, com segurança, 
automação das atividades, dando mais dinamismo e agilidade, além de redução de custos.

Dzyon Contábil - um software totalmente integrado, padronizado, que dá agilidade nas 
operações do dia-a-dia, contabilizando tudo automaticamente a partir das notas �scais ou 
qualquer outro documento.

Dzyon e-Commerce - não se pode esquecer de um ponto crucial e que fará toda a diferença 
no sucesso do negócio na web: a gestão do negócio por trás da venda ao cliente.

Dzyon Gestão Legal - a legislação brasileira é uma das mais complexas do mundo. 
Normalmente, softwares estrangeiros não conseguem se adaptar à nossa cultura. E é por 
isso que o Dzyon Gestão Legal permite a integração com diferentes ERPs do mercado.

Produtos online da Dzyon

Trabalhar com dedicação para 
servir aos colegas e oferecer o 
melhor da Dzyon para encantar 
os clientes.

Sentir satisfação na realização 
do trabalho, buscando o 
desenvolvimento constante e 
transmitindo felicidade aos 
colegas e clientes.

Retribuir os benefícios gerados 
por todos que colaboram com 
a empresa.

Almejar a evolução �nanceira 
de colaboradores e clientes. 
Prosperidade do cliente, da 
nação e do mundo!

Avaliar erros e acertos 
buscando constante evolução.

Valores da Dzyon

Pensando 
grande?

Soluções diferentes
para empresas 

inovadoras

No Dzyon ERP, as Regras são criadas em tempo real 
e conforme a necessidade de cada cliente, 

sem precisar alterar a codi�cação do software.

Nunca foi tão fácil emtir uma NF-e!

Nunca foi tão fácil emtir um Cupom Fiscal!

O seu contador na internet!

O ERP onde você estiver!

Quer saber mais sobre o Dzyon ERP na voz de 
quem usa e adora o produto? Visite a seção de cases 
em www.dzyon.com e con�ra porque o Dzyon ERP é 
sucesso absoluto entre as empresas. 

Siga-nos!

         www.twitter.com/Dzyon                  

          www.facebook.com/DzyonSoftware 

Dzyon S/A
R. Arizona, 1426 – Conj.22 – Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel. (11) 2663-2021 – www.dzyon.com

- GRATUITO!


