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Filosofia           

Mudando o homem
para mudar o mundo!

Seção ZOOM
Dzyon Change Management
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Apresentação eZYON

A e.ZYON é o mais novo canal de comunicação da Dzyon com seus 

diversos públicos. É uma publicação eletrônica, com periodicidade 

trimestral e que apresentará matérias e informações de interesse não só 

dos profissionais de tecnologia como também de todas as pessoas que 

trabalham e buscam a felicidade nesse mundo acelerado e incerto do 

século 21. Contamos com a sua participação e sugestões. 

Escreva-nos: ezyon@dzyon.com
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vídeo Francine

Assista Francine Nonaka, Diretora de Marketing da Dzyon Software, 
falando sobre a 1ª edição da Revista eZYON.
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Em 2008, a Dzyon atinge a maioridade. 

Com 21 anos de existência, colhe os frutos da 
maturidade e do plantio bem feito. Todo o esforço, 
empenho e dedicação revelados por sua história 
são recompensados com a crescente atuação no 
mercado brasileiro e o reconhecimento de 
funcionários e clientes. 

com um 
toque feminino
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A Grifebus, atacadista de 

materiais de tapeçaria para 

ônibus da América Latina, é 

um dos clientes da Dzyon que 

experimentou as vantagens do 

Dzyon Change Management, 

um programa de desenvolvi-

mento humano que, além de 

facilitar a implantação de 

tecnologia, também integra e 

motiva os colaboradores. 

Leia a matéria completa 
OK »

Mudando o

HOMEM para mudar o

MUNDO
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Gestão de Conhecimento
Quando se fala em Gestão de Conhecimento, sempre 
imaginamos a centralização das informações e a 
possibilidade de busca desses dados. Porém. além 
desses recursos obrigatórios, a Dzyon foi mais 
adiante. Informações da Gestão de Conhecimento 
podem ser vinculadas e acessadas diretamente dos 
cadastros do Dzyon ERP. Por exemplo: ao consultar 
o cadastro de uma Máquina de Produção, podemos 
visualizar também todos os documentos relacionadas 
a ela, como Instruções de Manutenção e 
Especificações Técnicas, etc. 

FollowUp
O FollowUp é a ferramenta perfeita para fazer o 
acompanhamento dos documentos do sistema 
Dzyon. Também localizado no Portal Dzyon, essa 
função permite trazer para uma única tela todos 
os documentos que precisam ter um acompanha-
mento especial. 

Dicas do Sistema

ToDoList
Você já conhece a função de ToDoList? 
Ela está dentro do Portal Dzyon e foi 
criada com o intuito de ajudar o 
gerenciamento de tarefas. Ela se 
diferencia da Agenda, pois pode não tem 
uma data específica para execução. É 
simplemente uma pendência ou algo que 
precisa ser feito. Essas tarefas podem ser 
apresentadas com cores diferentes de 
acordo com a prioridade. Cada etapa a 
ser realizada nessa tarefa também pode 
ser detalhada para que se acompanhe o 
andamento das atividades. É um recurso 
simples e de fácil utilização!

www.dzyon.com
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Conheça 
nossos
produtos

O principal produto da Dzyon não está à venda! 
Simplesmente porque é gratuito e está embutido 
em todos os nossos pacotes. Poderíamos batizá-lo 
de Dzyon Plenitude, porque ele inclui Amor, 
Alegria, Gratidão e Reflexão, atributos 
essenciais à felicidade, que é a busca maior de 
cada um de nós nesta vida. É com esses quatro 
valores que a equipe Dzyon chega à sua empresa, 
levando muita inspiração e o que há de mais 
moderno em gestão empresarial! Conheça, aqui, 
alguns de nossos produtos e serviços.

Leia a matéria completa 
OK »
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Happy Science

O mundo atual, principalmente no ritmo acelerado 
das grandes metrópoles, impõe ao homem uma corrida 
desenfreada pela conquista material. Em nossa 
sociedade, orientada pelo consumo, somos bombar-
deados com informações de que o caminho para a tão 
esperada felicidade depende desse aspecto. Ficamos 
tão atrelados a esta realidade que a religiosidade, 
muitas vezes, não acompanha nossa pressa cotidiana.

A Happy Science apresenta-se como uma proposta 
de mudança desse cenário. A filosofia resgata na 
cultura milenar do budismo os ingredientes para 
ajudar na busca da felicidade em um mundo tão 
caótico como o atual. Longe de descartar os 
aspectos da pós-modernidade, a Happy Science 
propõe uma harmonia entre eles, norteada por 
quatro princípios nesta trajetória: amor, conhecimento, 
reflexão e desenvolvimento.

O valor da espiritualidade
no mundo contemporâneo

Leia a matéria completa 
OK »
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vídeo Milton

PlayStopPause

Assista Milton Nonaka

Milton Nonaka, Presidente da Dzyon Software Brasil, falando 
sobre a Revista eZYON.
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