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O QUE É
O PROBLIND?
O sistema PROBlind da a você uma gestão inovadora, organizada e descomplicada de todos as etapas
e aspectos que envolvem os processos de blindagem automotiva.
Nosso software foi pensado e desenvolvido para
permitir que todos os envolvidos tenham a informação correta na hora certa sobre todas as etapas.
Assim, você tem total controle na gestão da sua
blindadora, sua equipe maior eficiência na produção e seus clientes ficam ainda mais satisfeitos.

VANTAGENS
DO SISTEMA
Acessibilidade

Consiste na possibilidade de acessar os dados
de qualquer lugar em qualquer momento
nos seguintes dispositivos: Smart TVs, tablets,
smartphones, notebooks e desktops.

Infra estrutura
Com PROBlind não são necessários investimentos
com hardware (Servidores, Firewall, Roteadores e
No breaks). Hospedamos sistema em servidores
de última geração com excelente performance,
segurança e escalabilidade.

Banco de dados

Customização x Integração de
software

Treinamento especializado

Existe a possibilidade de customizar e integrar

foco no aprendizado dos usuários.

PROBlind com outros sistemas.

Segurança de informações
Os dados são armazenados em servidores de
última geração com excelente performance e
segurança.

Integridade das informações

Base de dados histórica e eliminação do papel
(gestão eletrônica de documentos), upload de
documentos e imagens. Atendimento, propostas,
vendas, checklist, blindagem, qualidade e pesquisa

Agrupamento das informações necessárias

de satisfação.

Registro de evidências

Registro de problemas ou pausas

Evita problemas de acusação de clientes
dizendo que foi durante processo de blindagem,
evitando custos desnecessários e possibilita
gerar receita.

Facilita identificação de causas/motivos de
problemas e possibilita criação de um plano de
ação para eliminar problema, evitando custos
desnecessários.

Estabeleça de metas produtivas
Objetivo de aumentar eficiência e controle da
capacidade produtiva.

para tomada de decisão.

Documentação agilizada
Gera os documentos exigidos pelo Exército
Brasileiro economizando tempo com
preenchimento dos mesmo.

Oferecemos atendimento personalizado com

Suporte facilitado
Via telefone, skype, whatsapp ou presencial.

Estoque personalizado
Venda seus blindados pelo aplicativo.

CARACTERÍSTICAS
DO SISTEMA
Notificações sobre o andamento de cada
etapa são enviadas automaticamente às
pessoas envolvidas no processo.

Gerencie o fluxo de vendas, contratos,
fornecedores e aumente a satisfação de
seus clientes.

Nossa equipe especializada está a postos
para tirar todas as suas dúvidas. Entre em
contato!

Controle a entrada e saída de veículos,
customize itens e categorias de acordo com
os seus padrões de produção.

Faça pesquisas de satisfação com seus
clientes, agende revisões e o atendimento
pós-venda.

Design responsivo e serviço na nuvem
para garantir segurança criptografada e
disponibilidade em qualquer dispositivo.

Mapeie todos os processos de produção e
garanta uma execução perfeita de todas
as etapas do processo de blindagem.

Personalize documentos e contratos.
Oferecemos banco de dados e URL de acesso
individuais.

Faça upload de todos os tipos de
documentos, fotos de evidências, gere
laudos e elimine o uso do papel.

Tenha todo seu estoque integrado ao
sistema, e consequentemente no aplicativo
mobile.

PROBlind é um serviço baseado em cloud computing, com segurança HTTPS e escalabilidade de alto nível para gerenciar seu
negócio.
Além disso nosso sistema possui layout responsivo inovador.
Isto significa que você pode acessar nosso sistema de qualquer
dispositivo como (tv smart, tablet, celular, notebook e PCs).

COMO POSSO
CONTRATAR?
O sistema PROBlind pode ser contratado apenas em sua versão web e aplicativo, ou também em conjunto com o sistema ERP (em inglês Enterprise Resource Planning, é
um sistema de informação que integra todos os dados e processos de uma empresa em um único sistema) integrado. Além disso, o ERP pode ser personalizado conforme sua necessidade, incluindo todos seu módulos ou somente o financeiro, por exemplo.

Versão WEB

Aplicativo

Versão WEB

OU

Aplicativo

Sistema ERP

VERSÃO
WEB (RESPONSIVO)
Com sistema PROBlind você pode customizar
as etapas do processo de blindagem de acordo com os padrões da sua blindadora. Assim,
você ganha maior agilidade e eficiência. Você
e sua equipe não perdem nenhum detalhe.
Confira as categorias em que a atuação do
PROBlind lavará sua blindadora a outro patamar:
- Padronização da área comercial
- Mobilidade de atendimento
- Escalabilidade de vendas
- Parcerias comerciais
- Canal de divulgação
- Controle produtivo
- Controle pós-venda
- Controle serviços

*responsivo: se adapta a qualquer tamanho
de tela, incluindo celulares e tablets.

WEB +
MOBILE
Nosso sistema atua principalmente com duas
frentes de blindagem, o processo completo de
blindagem veicular, e a assistência técnica de
blindagem, trazendo a facilidade e agilidade na
palma de suas mãos. As funções que o PROBlind
proporcionam são as seguintes:
BLINDAGEM
- Proposta Comercial;
- Contrato de Blindagem;
- Checklist de entrada e saída do veículo;
- Apontamentos de produção com evidências e
em tempo real;
- Pesquisa de satisfação do cliente;
- Documentação, Portaria n° 55 (Gera todos os
documentos necessários);
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- Orçamentos;
- Ordem de Serviço;
- Checklist de entrada e saída do veículo;
- Apontamento de serviço;
- Avisos de revisão (Veículos que não fizeram as
revisões de acordo com o tempo de garantia
recebem uma notificação de aviso);
- Agendamentos;
- Pesquisa de Satisfação do cliente.

WEB +
MOBILE + ERP

Todas as demandas da sua empresa em relação a clientes,
leads e parceiros comerciais são absolutamente atendidas
e controláveis com o módulo de Força de Vendas, desde o
registro da primeira ligação até fechamento comercial.

FUNCIONALIDADES
DO ERP
O PROBLIND ERP, além de possuir a sua versão para web e também o aplicativo personalizado, inclui o sistema ERP. Este pode ser ajustado conforme as necessidades de
sua blindadora, tendo ou todos os módulos ou apenas alguns específicos.
Seus módulos são os listados a seguir, junto de suas funcionalidades;

COMPRAS

VENDAS

-Mapa de Cotação;
- Pedidos de Compras;
- Fórmulas de Impostos Parametrizáveis;
- Recebimento e Devolução de Materiais;
- Manutenção do Estoque;
- Controle de Lotes Rastreáveis;
- Configuração das Operações e Movimentações de Compras;
- Inventário;

- Configurador de Impostos;
- Cadastro de Tabela de Preço e Descontos;
- Pedido de Venda Convertidos em Diversas Moedas;
- Configurador de Fretes;
- Romaneio de Vendas;

ESTOQUE
- Controle de Materiais;
- Plano de Necessidade de Materiais;
- Gerenciamento das Estruturas de Produtos;
- Inventário;
FINANCEIRO
- Previsão de Entrada e Saída;
- Contas a Pagar e a Receber;
- Conciliação/Integração com a Rede Bancária;
- Receitas e Despesas;
- Fluxo de Caixa com Apresentação Gráfica;
- Gerenciamento de Adiantamentos;
- Ficha Financeira Configurável;
- Planejamento Orçamentário;

CONTABILIDADE
- Manutenção da Integração Contábil;
- Automação dos lançamentos;
- Ativo Fixo Integrado aos Processos de Compras e Vendas;
- Gerenciamento do Bem Imobilizado;
- Controle dos Lançamentos;
- Plano de Contas Padrão;
- Contabilidade Integrada aos demais Processos Operacionais;
- Composição de Relatórios Contábeis;
FATURAMENTO
- Emissão de notas fiscais (Produtos e serviços);
- Carta de correção;

Sistema PROBlind é o primeiro serviço on-line para
gestão de blindadoras automotivas.

APLICATIVO
E SMART WATCHES

O aplicativo PROBlind funciona tanto para IOS quanto
Android, em todos os dispositivos móveis, desde telefones, tablets e até mesmo os smart watches. Assim você
sempre tem o controle de sua blindadora em tempo real
e na palma de suas mãos.

PORTAL
DE BLINDADOS
Além de todos os benefícios que sua
blindadora terá ao utilizar o sistema
PROBlind, seus veículos a pronta entrega
terão um benefício a mais.
Cada blindado cadastrado na seção de
estoque do aplicativo, automaticamente
aparecerá em nosso portal online. Tendo
assim, mais de uma fonte de anúncios
para seus veículos.

PORTAL
BLINDADOS
No portal de blindados, você irá encontrar um menu de busca rápida, possibilitando filtrar por marca do veículo, categoria (SUV, Sedan, Hatch, Coupé, entre outros),
blindadora, vidros blindados (fabricante e produto específico).
Além disso, caso precise efetuar uma busca mais completa, temos a busca detalhada, incluindo desde a cor, marca, ano, até número final da placa, material de
blindagem, localização do veículo e também adicionais.

PORTAL
BLINDADOS
O maior portal de compra e venda de veículos blindados
do Brasil. O portal PROBlind traz mais facilidade e agilidade
na hora de colocar seu estoque para venda online, além de
ser totalmente integrado com o PROblind web e app.

QUEM JÁ ESTÁ
UTILIZANDO?
Confira os principais estados em que o PROBlind já está
fazendo a diferença:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Ceará;
- Bahia;
- Paraná;
- Distrito Federal.
Ter o sistema PROBlind, é garantir máxima eficiência e controle
para sua blindadora.

QUEM JÁ ESTÁ
UTILIZANDO?
Nosso sistema está presente em inúmeras blindadoras, comprovando sua qualidade e eficácia.
Conheça alguns de nossos clientes:

PERGUNTAS
FREQUENTES
Preciso investir em infraestrutura, como: computadores,
servidores e/ou banco de dados?
Não, sistema funciona 100% em CLOUD (Nuvem) da AMAZON.
Não é instalado nada fisicamente nos computadores da empresa.
Como é o custo para a implantação do ERP?
Depende de quais módulos (Vendas, Compras, Estoque, Financeiro,
Contabilidade, Faturamento, RH e PCP) serão contratados.
Qual o tempo médio de implantação?
O tempo varia em função dos módulos contratados. Na média
entre 90 e 120 dias.
Qual é o custo para ter o aplicativo com a minha logomarca?
IOS - Iphone R$ 15.000,00
ANDROID - R$ 10.000,00
Inclusos os custos de publicação nas Stores (Google Play e
Apple Store).
Qual o custo mensal para infraestrutura/suporte?
Valor mensal cobrado:

Existe suporte para pós venda? E como é feito?
Sim, existe. Skype, Whatsapp, Telefone e Chamados (Helpdesk).
Qual o tipo de certificado que eu tenho que ter para emitir nota
fiscal em nuvem?
Certificado A1. O mesmo deve ser contratado nas certificadoras
homologadas.
Qual o custo para desenvolver novas funcionalidades e/ou relatórios?
R$ 120,00 reais por hora. É feita uma análise prévia x o nível de dificuldade,
para realizar a estimativa de horas.
Caso seja cancelado o sistema, como receberei as informações
(dados)?
É feito um backup completo da base de dados (Web, App e ERP), e
enviado em formato Excel.
Como tenho certeza que ninguém irá acessar minhas informações?
Os acessos aos servidores/base de dados são restritos á equipe técnica
através de token de acesso. E é de responsabilidade da MYTRACE garantir
a integridade e segurança das informações. Além disso, é assinado um
termo de confidencialidade.

WEB/APP
R$ 120,00 por OS de Blindagem
R$ 60,00 por OS de Assistência Técnica

É obrigatório ter pessoas com perfis técnicos para a implantação?
Não. Porém, é necessário ter uma pessoa que seja a responsável
por acompanhar toda a implantação, facilitando a resolução e
encaminhamento de pendências (responsabilidades).

ERP
R$ 300,00 Licença por usuário.

Como serão feitos os treinamentos durante a implantação?
Presencial e remoto. Está incluso 7 dias, sendo divididos entre os
responsáveis dos módulos contratados.

(Caso veículo não tenha sido blindado por sua blindadora).

(Licença = Quantidade de usuários que usarão simultaneamente o sistema).

É possível importar dados de outros sistemas?
Sim, porém é avaliado previamente o nível de aderência
a estrutura do PROBlind.

o PROBlind é um produto da empresa Mytrace Innovation.
A Mytrace é uma empresa formada por consultores com vasta experiência nas áreas de tecnologia e desenvolvimento de software. Nosso
maior objetivo é entender as necessidades dos nossos clientes, transformando-as em valor agregado ao seu negócio. Entregamos soluções
com qualidade e através de uma relação de parceria, transparência e
comprometimento.
Trabalhamos utilizando metodologias de desenvolvimento ágil, sempre
percorrendo os prazos acordados. Nosso grande diferencial é o relacionamento com o cliente. Buscamos estabelecer um relacionamento
estreito, uma parceria sincera e verdadeira.

SERVIÇOS
MYTRACE
Eficiência e Controle. Nos preocupamos em trazer a melhor experiência ao usuário, garantindo bom custo, desempenho, disponibilidade e escalabilidade.

DESENVOLVIMENTO WEB

CONSULTORIA EM TI

Desenvolvemos Sites, One Pages, Landing Pages, Blogs e
Sistemas customizados utilizando as melhores tecnologias do mercado.

Temos uma equipe preparada e experiente para diagnosticar sua necessidade e oferecer a melhor solução
para o seu negócio.

APLICATIVOS MOBILE
Desenvolvemos aplicativos mobile customizados para
as plataformas Android, IOS e Windows Phone.

BRANDING X MARKETING
Desenvolvemos materiais de divulgação, desde apresentações comerciais, cartões de visitas, até materias
de ponto de venda como flyers take one, adesivação de
veículos. Assim como midias sociais também.

Tecnologia é nossa grande paixão e temos a plena
convicção de que isto se reflete diretamente nos
resultados alcançados.

ENTRE EM
CONTATO
Clicque na opção desejada

