3º setor

Software Híbrido

Apresentação para Clientes

1. A Empresa
A Conplan Sistemas de Informática Ltda foi fundada em 2007,
onde atua, desde então, no mercado de desenvolvimento de softwares.
Atualmente, a empresa atua em alguns ramos específicos, onde possui
produtos já desenvolvidos como software para área de gestão empresarial,
segurança e medicina do trabalho e software para o terceiro setor.
Também atua em projetos de softwares sob medida, para empresas
que necessitem de uma solução personalizada para seu negócio.

2. Sobre o HYB
O HYB é um resultado de um projeto com foco no terceiro setor. O projeto foi
aprovado pela Apae da cidade de Giruá em parceria com a Fundação Mauricio
Cirotsky Sobrinho, Souza Cruz, Rede Parceria Social e Governo do Estado do Rio
Grande do Sul. Todo desenvolvimento foi realizado pela Conplan Sistemas de
Informática Ltda, uma empresa especializada em desenvolvimento de softwares.
O software foi projetado especificamente para OTS (Organizações do
Terceiro Setor) focando em transparência e melhoria na gestão dessas organizações.
Todos os módulos são integrados e sua meta é controlar todos os processos dentro
da instituição. A tecnologia via WEB oferece diversas vantagens
a seus utilizadores, como baixo custo de implantação, mobilidade e segurança.
O nome HYB, vem de do inglês hybrid, software híbrido de gestão para o
terceiro setor. As cores da que aparecem na marca representam as áreas
saúde, educação e assistência social, que são abrangidas por ele.

3. Funcionalidades
Aqui descrevemos todos os módulos e recursos que o software possui
separados por áreas. Como o software está em processo de melhoria,
nos consulte caso algum recurso não esteja aqui listado:

CONTABILIDADE
•
•
•
•
•
•

Escrituração Contábil integrada com financeiro
Plano de Contas, Categorização, Centro de resultados, Notas Explicativas
e Indicadores
Exercício Contábil, Indicadores de Desempenho da Gestão
Livro Diário, Razão, Caixa, Contas-Correntes e Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial, Movimentação e Comparativos Contábeis
Demontração Superávit/Déficit do Exercício, Origens e Aplicação de
Recursos e Mutações do Patrimônio

FINANCEIRO
•
•
•
•

Escrituração Financeira integrada com demais módulos
Conta Bancária, Boleto Bancário, Repositório Financeiro, Formas e
Condições de Pagamento
Cobrança, Contas à Pagar e Receber
Comparação e Previsão Orçamentária e Comparativos Financeiros

DOAÇÃO
•
•
•

Doadores - Pessoas Físicas e Jurídicas
Doação de Material e Monetária
Fichas Cadastrais, Recibos, Doações Recebidas e Comparativos

RECURSOS HUMANOS
•
•

Colaboradores - histórico trabalhista, educacional e dependentes
Setores, Cargos, Funções, Horários de Trabalho, Feriados e Sindicatos

BENEFICIÁRIOS
•
•
•

Beneficiários - histórico de participações, informações educacionais, rendas
Famílias - caraterísticas domicílio, despesas e membros
Fichas Cadastrais

ASSOCIADOS
•
•
•

Associados - histórico de associação
Gestão e Composição da Diretoria, Reajuste em Lote de Contribuições
Fichas Cadastrais, Termos de Associação, Comparativo de Contribuições
por Categoria e por Associado, Hierarquia da Diretoria

VOLUNTÁRIOS
•
•
•

Cadastro de Voluntários (histórico de voluntariado) e Tipos de Voluntário
Controle de Horas e Atividades Desenvolvidas
Relatórios de Fichas Cadastrais, Termos de Adesão, Atividades
Desenvolvidas e Atestado

AGENDAMENTO
•
•

Agenda Gráfica - avisos por e-mail e pop-up dos compromissos
Agendamento e Síntese de Eventos - integrado ao módulo Frota

BENS E PATRIMÔNIO
•
•

Bens, Movimentação de Bens e Avaliação de Depreciação - integração com
módulo de Bens
Relatórios de Movimentação de Bens, Inventário e Mapa de Depreciação

PARCEIROS E FORNECEDORES
•
•

Cadastro de Parceiros (esferas Municipal/Estadual/União) e Tipos de Parceria
Cadastro de Fornecedores - integração com demais módulos

ALMOXARIFADO
•
•
•

Cadastro de Produtos organizados por categoria
Pedidos de Compra, Entrada/Saída de Produtos - origem do recurso
(doação/parceria/outra) e integração ao módulo Financeiro
Relatórios de Consumo por setor, Atendimento a Solicitações de Compra,
Movimentação e Inventário

FROTA
•
•
•
•

Veículos - integrado ao módulo Bens
Controle de Viagens e Abastecimento
Agendamento e Execução de Manutenções tanto preventivas como
corretivas - integração módulo Agendamento
Relatórios de Gastos com Manutenção, Controle de Viagens,
Abastecimento e Comparativos

DOCUMENTOS
•
•

Repositório Digital - armazenamento de arquivos digitais com pastas e
permissões
Controle de Expedição, Recepção, Solicitação, Empréstimo e Validade
de Documentos

PROJETOS
•
•
•
•

Projetos classificados por área, histórico, setores e parcerias envolvidas,
metas, custos, etc
Controle Gráfico das Tarefas de um projeto, com linha do tempo, duração
e progresso
Avaliação de Projetos e de suas metas
Comparativos de Desempenho, Meta e Status, Plano de Marketing e
Diagrama de Desenvolvimento (gráfico de Gantt)

PLANO DE AÇÕES (5W2H)
•
•

Registro do plano com versionamento, comparativo entre as revisões
Impressão do plano de ações

EDUCAÇÃO
•
•
•
•
•

Cadastros de Alunos, Instrutores, Turmas, Oficinas, Horários e Escala
Realização de Matrícula e configuração de Modalidades e Níveis de Ensino
Controle do Transporte, Escala dos Instrutores, Conteúdos, Pareceres
e Avaliação
Registro de Produção, Bilhetes, definição de Planos de Trabalho
Relatórios Transporte de alunos, Pareceres, Conteúdos, Produção, Bilhetes,
Plano de Trabalho, Caderno de Chamadas e Horário de Oficinas

SAÚDE
•
•
•

Cadastros de Pacientes, Profissionais da Saúde
Controle do Transporte dos pacientes, Parecer e Avaliação
Relatórios dos trasportes realizados e dos pareceres e avaliações

ASSISTÊNCIA SOCIAL
•
•
•

Cadastro de Assistidos, Assistentes
Controle do Transporte dos assistidos, Parecer e Avaliação
Relatórios dos transportes realizados, pareceres e avaliações

BIBLIOTECA
•
•
•
•

Cadastro de material, usuários agrupados em categorias, tipos de material
Realização de empréstimos, solicitação de reserva e classificação de material
Emissão de carteirinha e recibo de empréstimo
Configurações gerais de funcionamento, relatórios diversos

REDE TRANSPARÊNCIA
•
•

•
•

Integração com portal http://redetransparencia.com.br
Divulgação de informações, localização, publicação de documentos
(prestação de contas, projetos, etc.) em atendimento ao Marco Regulatório
do Terceiro Setor – lei 13.019/2014.
Integração com facebook - linha do tempo
Recebimento de doações online sem intermediários

4. Vantagens
O software funciona 100% via internet. Dessa forma, é possível alcançar
diversos benefícios para sua organização:

BAIXO CUSTO
Com o pagamento da licença de uso mensal você usufrui de todos
os recursos, sem se preocupar com custos de infraestrutura como
aquisição/manutenção
de
servidor,
backups
e
segurança
física.

SEGURANÇA
Todos os dados da sua instituição ficam armazenados em nossos servidores
alojados em um datacenter, garantindo segurança dos dados e proteção
contra infecções e roubo dos computadores. Além disso, são realizados
backups periódicos de todos os dados para um local remoto.

ATUALIZAÇÕES
Atualizações contínuas e desenvolvimento de novos recursos para o software
sem preocupações para o cliente. Sempre em contato direto para melhorarmos cada
vez mais o sistema a fim de deixar sua instituição ainda mais satisfeita.

MOBILIDADE
e

Acompanhe o trabalho de seus
acesse
suas
informações
aonde

colaboradores e voluntários
estiver
e
quando
quiser.

SUPORTE
Você pode acionar nossa equipe para auxílio e dúvidas diretamente
pelo software de forma fácil e rápida. Terá acesso a vídeos explicativos para
treinar sua equipe. Oferecemos também treinamento remoto personalizado.

5. Benefícios
Transparência
Requisito essencial para aumentar arrecadação de recursos por parte da
organização para execução de seus projetos. Divulgar resultados financeiros e
disponibilizar informações operacionais e administrativas darão transparência na
prestação de contas aos interessados. Com o software é possível gerar diversos
relatórios para demonstrar a aplicação dos recursos, andamento dos projetos e saúde
financeira. Além disso, o software permite exportar esses relatórios para
diversos formatos de arquivo, como PDF e DOC para publicação na internet.

Modernização da Gestão
A velocidade na geração e recuperação de informações são fundamentais para
uma gestão de sucesso. Com o software, a organização moderniza seus processos
internos e integra as informações geradas pelos setores. Com isso, seus gestores são
capazes melhorar o processo de tomada de decisões. Uma profissionalização da
gestão depende disso. Além do mais, se consegue um aumento de produtividade de
seus colaboradores e voluntários. Antes processos que levavam horas para serem
executados, após a implantação do software podem levar minutos ou até segundos.

Saúde, Educação e Assistência Social
Organizar essas áreas, afim de garantir excelência na prestação desses serviços,
à sua comunidade é um grande desafio. Com a implantação do software, processos
são otimizados de maneira a facilitar o dia-dia dos colaboradores, voluntários,
gestores e demais envolvidos, resultando na melhoria dos serviços prestados.

6. Contato
Acesse já o site para maiores informações:

http://hyb.com.br

Ou se preferir entre em contato diretamente:

Conplan Sistemas de Informática Ltda
Av. Roraima, 1000, prédio 3 (ITSM), sala 10
Camobi - CEP 97105-900
Santa Maria - RS

vendas@conplan.com.br
(55)3219-1939

