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Sobre a Roisoft
A Roisoft é uma empresa jovem,
inovadora e eficiente. O nosso objetivo é
prover sempre respostas ágeis e soluções
diferenciadas pela qualidade, visando cenários
não invasivos – nossos clientes não se adaptam a
nossas regras de negócios, nossas ferramentas e
soluções se adaptam a realidade do seu negócio.

Por que escolher soluções baseadas
em métricas e padrões industriais? É
a garantia que seu projeto atingirá padrões de
qualidade e produtividade internacionais, que são
essenciais para o sucesso de soluções no
mercado de TI.

O MPS.BR ou Melhoria de Processos
do Software Brasileiro, é simultaneamente um movimento para a melhoria e um modelo
de qualidade de processo baseado no CMMI, nas
normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504,
voltada para a realidade do mercado de software
no Brasil – isto é, as referências internacionais
foram cuidadosamente portadas para a realidade
do desenvolvimento de software em solo
nacional.

A MPs.Br é apoiado por
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Infraestrutura e Metodologia

O porquê desse modelo.
Este modelo de fábrica de software escolhido pela Roisoft reúne todas as etapas que constituem o ciclo de
desenvolvimento de um sistema. São elas: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação,
testes, implantação e manutenção.

Qual a vantagem essencial?
A vantagem se resume em uma palavra: rastreabilidade.
O ponto chave é que o aumento da qualidade garante rastrear qualquer alteração em seu projeto, isto é, se
ao finalizar um recurso decidir que ele deverá ser modificado ou melhorado, esta metodologia provê
recursos que medem o impacto de tal alteração no restante do projeto. Existindo assim uma redução
drástica de modificações no sistema que geram falhas .
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Produto Produtos e serviços
A Roisoft oferece através de três vertentes de negócios uma ampla e diversificada lista de produtos
para seus clientes. Desta forma é possível compreender as necessidades de cada um e moldar um plano de
ação customizado, eficiente e econômico.
Consultoria: “redução de custos e otimização de resultados”
Com profundo conhecimento técnico, identificamos, planejamos e projetamos soluções provendo a redução
de custos e otimização de resultados na peculiaridade de cada negócio, além de levantamento e supressão
de falhas em sistemas e tecnologia através de:
- Projetos tecnológicos;
- Análise de sistemas;
- Auditoria de software.
Desenvolvimento: “Soluções personalizadas (fábrica de software) e produtos adaptáveis 100%
web para sua empresa.”
A partir de um minucioso levantamento de requisitos, somos capazes de desenvolver serviços sob medida
para atenderem à necessidade de diversos tipos de negócios e podemos adaptar nossos produtos à sua
realidade.
- SOL: Software modular e customizável de Gestão Comercial, Serviços e Industrial;
- SOL E-commerce: Software de Comércio Eletrônico (Loja Virtual) independente (do SOL) de fácil
integração com qualquer banco de dados e site;
- RoiLeilão: Software de controle completo de processo de leilão;
- RoiDigital: Software de digitalização e controle de documentos e processos;
- Linha Roi: Fábrica de softwares e aplicativos web customizáveis / personalizados;
- RFID: Rastreamento e Controle por rádio frequência de mercadorias, patrimônio, veículos e documentos –
Assista o vídeo em http://www.roisoft.com.br/solucoesrfid/videos;
- Portais institucionais: integração entre usuários, clientes, fornecedores e necessidades relacionadas;
- RoiMobile: Plataforma para aplicativos móveis.
BPO (Business Process Outsourcing): “Terceirização e suporte completo.”
-

Mão de Obra especializada;
Atendimento ao cliente;
Suporte à tecnologia;
Atualização e manutenção;
Hospedagem gerenciada;
Digitalização de documentos.
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Perguntas frequentes
“Por que eu deveria adquirir uma nova solução tecnológica se estou satisfeito com a que eu já
tenho?”
Os novos produtos têm recursos aperfeiçoados que podem ajudar-lhe a conseguir muito mais
benefícios para seus negócios. Durante nossa avaliação tecnológica gratuita, analisamos em
profundidade os sistemas existentes e as funções que eles preenchem para recomendar ou não
possíveis aperfeiçoamentos que poderão ir ao encontro de suas necessidades e de seu orçamento.
“Essa nova tecnologia não vai demandar mais tempo para minha administração?”
Nossas soluções são criadas para empresas com tempo reduzido para gerenciar seus recursos
tecnológicos. Isso significa que nossas soluções são fáceis de instalar e gerenciar. Durante nossa
avaliação tecnológica, levamos em consideração os recursos de TI já existentes na organização para
recomendarmos apenas aqueles produtos que irão se ajustar às s condições da empresa.
“E se essa nova solução de software não for economicamente viável para nossa empresa?”
A Roisoft oferece produtos através de diversos contratos de licenciamento, o que proporciona
condições de pagamento especiais, com valores reduzidos. Essas modalidades de contratos são
capazes de se adequar às necessidades de micro, pequenas, médias e grandes empresas. Isso
proporciona boa relação custo x benefício, bom retorno sobre os investimentos e,
consequentemente, rápida amortização.
“Nossa empresa não tem uma abundância de recursos de TI. Que tipo de ajuda ou suporte
podemos receber de sua organização?”
A Roisoft possui várias opções de suporte aos produtos que se ajustam perfeitamente a diversas
necessidades. Assim, dispõe de uma série de alternativas de suporte para as empresas, o que é
definido após análise do ambiente de tecnologia da organização. Através do B.P.O, podemos assumir
todo o departamento de T.I. de qualquer empresa, disponibilizando toda mão de obra com alta
qualificação técnica, proporcionando aumento de eficiência, melhoria contínua na execução de
processos de tecnologia e outros benefícios.
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Resumo do Portfólio
Conheça alguns clientes, soluções e serviços da Roisoft:
Soluções de Leilão
LeiloMaster

Leilões Brasil

Coliseum Leilões

Norte Leilões

Teles e Lima

Sistema RoiLeilão e
B.P.O – Uma das
Maiores Empresas de
Leilões do Brasil
www.leilomaster.com.br

Sistema RoiLeilão –
Uma das Maiores
Empresas de Leilões
do Centro-Oeste
www.leiloesbrasil.com.br

Sistema RoiLeilão –
Uma das maiores
Empresas de Leilões do
Nordeste
www.coliseumleiloes.com.br

Sistema RoiLeilão e
Email Marketing –
Empresa em Ascensão
no Norte do Brasil
www.norteleiloes.com.br

Sistema RoiLeilão –
Empresa
Especializada em
Leilões Judiciais
teleselimaleiloes.com.br

Soluções da Linha ROI
Irmãos Soares

CF Logística e CF Vistoria

Leilão da Construção

Sócio Premium

Tavares França Adv.

Sistema RoiMobile –
Maior Rede Materiais de
Construção do Centro Oeste
www.irmaossoares.com.br

Sistema RoiLogística e
RoiVistoria –
Transportadora com
Grande Atuação no Brasil
www.cflogistica.com.br

Sistema RoiOrçamento Primeiro Site Brasileiro
comparativo de Orçamentos
de Materiais de Construção
www.leilaodaconstrucao.com.br

Sistema RoiColetiva Empresa de Compras
Coletivas em Goiânia
www.sociopremium.com.br

Sistema RoiDoc –
Digitalização e Controle de
Processos e Documentos
www.tavaresfranca.com.br

Soluções da Linha SOL
Telemedicina BR

Fascinação Flores

Brincos Diferentes

Sistema SOL - Empresa Líder em
Análise de
Holter na América Latina.
www.telemedicinabr.com

Sistema SOL E-commerce e Email
Marketing - Floricultura Online com
15 anos de Atuação Virtual em
Brasília, DF
www.fascinacao.com.br

Sistema SOL e SOL E-commerce –
Artesanato de Bijuterias Online com
Grande Atuação no Brasil
www.brincosdiferentes.com.br

Outros Serviços
CCA Motos

Digital World

Rebel Indústria

Portal Institucional, Serviços de
Hospedagem e Email - Concessionárias
de Motos Honda do Centro Oeste
www.ccamotos.com.br

Consultoria e Projeto - Representante
Autorizado Xerox no Centro Oeste
www.xdigital.com.br

Portal Institucional - Indústria
Robótica de São Paulo- SP Líder de
Segmento no Brasil
www.rebel.ind.br

Champion Team Tennis

Jornal Diário da Manhã

Joule Engenharia

Portal Institucional - Conceituada
Academia de
tênis em Melbourne, Austrália
www.championteamtennis.com

Portal Institucional e B.P.O. – Jornal
Vice-Líder do Segmento no Estado de
Goiás
www.dm.com.br

Portal Institucional - Engenharia
Líder de Segmento no Centro
Oeste
www.jouleengenharia.com.br
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