Com a crise mundial que atravessamos, temos que encontrar
soluções para os nossos problemas. Temos que ser melhores.
TEMOS QUE TENTAR SER OS MELHORES!

fastmex

Este objetivo apenas será alcançado com dinamismo e superação
duma série de obstáculos que se nos colocam todos os dias.
O novo FastMEX vaí ajudá-lo a atingir os seus objectivos!
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sinónimo de evolução

uma ferramenta indispensável

O que é o MEX?
O MEX é um programa de gestão de manutenção de extintores, agora em Versão Web/SaaS.
Quando em 2003 começou a aventura da norma portuguesa NP4413, ainda em projecto de norma,
a Fastluza desenvolveu uma ferramenta específica para empresas de manutenção de extintores.
Hoje o MEX tem um âmbito mais alargado (Manutenção EXtendida) e é uma ferramenta que na
generalidade aplica-se a empresas que façam manutenção de equipamentos, quer na vertente
das reparações quer na vertente das inspeções/manutenções periódicas, obedecendo, duma
forma completamente parametrizável a todos os requisitos da NP4413-2012.
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VANTAGENS!
» Sem investimento inicial
» Não tem instalação
» Pode começar logo a utilizar (48h)
» Importa os seus clientes e artigos
» Funciona com dispositivos móveis
» Emissão da etiqueta de manutenção
» Relatórios de manutenção p/cliente
» Envolve os seus clientes no processo
» Cumprimento integral da NP4413 2012
» Formação e suporte técnico on-line

JÁ USA O MEX?
» Toda a informação será importada
» Fica dispensado de investimento inicial
» Pode começar a utilizar imediatamente

www.fastluza.com
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Como funciona?
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www.fastluza.com

O investimento em SaaS deverá
atingir os 17,6 milhões de euros em
2010, o que vai corresponder a um
crescimento de 66% relativamente ao
ano anterior.
Esta é uma das conclusões do relatório
«Western Europe».

SaaS

Não há a dúvida que o SaaS é o futuro!

Exemplos recentes de SaaS
[internacionais]
iCloud
Dropbox
Microsoft Office 365
[nacionais]
PHC Fx
InvoiceXpress
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O que é SaaS?
Software como serviço, do inglês Software as a Service, é uma forma de
distribuição e comercialização de software. No modelo SaaS o fornecedor do
software responsabiliza-se por toda a estrutura necessária para a disponibilização
do sistema (servidores, conectividade, cuidados com segurança da informação) e o
cliente utiliza o software via internet, pagando um valor recorrente pelo uso.
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Sem investimento inicial
Com o FastMEX, estará a pagar para usar as funcionalidades do software. Logo, não tem que investir em
servidores, nem pagar para ter formação. Como não existe uma implementação física, o processo é
bastante simples. Até as parametrizações da aplicação, normalmente complexas, já estão adaptadas à
norma NP4413.

Não usa, não paga
Só paga o que usa. Pode escolher os packs de utilizadores que precisa, quantos e quais os clientes que
podem aceder à plataforma e quais os módulos que verdadeiramente precisa. Assim reduz o desperdício e
adapta os custos às suas verdadeiras necessidades garantindo sempre a escolha acertada. Não há
contratos de manutenção ou contratos de atualização de software.

Com servidor e manutenção incluídos
Com o FastMEX, beneficia de todas as vantagens de um datacenter profissional, que trata do harware do
servidor da aplicação e os vários aspetos de conetividade, sendo que a Fastluza trata do software.

Só trabalha com a versão mais recente
As actualizações do software ficam automaticamente disponíveis, sem necessidade de testar a
compatibilidade do hardware nem de efectuar qualquer instalação. A Fastluza garante que o FastMEX
acompanha todas as necessidades e aspetos legais e todas as atualizações são automáticas sem que haja
uma necessidade de instalação, assegurando-lhe que está sempre a trabalhar com a última versão e com
todas as funcionalidades já desenvolvidas e testadas.

Incluido na nova plataforma:

O que acontecia até agora?

» FastBackup Diário

» Pagava o software uma vez (licença)

» Hosting Premium FastMEX

» Não tinha direito a atualizações

» Data Center Nacional (99% uptime)

» As correções eram mais lentas

» Actualizações permanentes

» Não funcionava em dispositivos móveis

» Correção imediata dos erros/problemas

» Não tinha versão web

» Suporte técnico especializado e apoio on-line

» Tinha que investir em Hardware e Backups

» Acesso do seu cliente ao parque de extintores

» Os seus clientes não tinham informação
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O FastMEX
é uma solução
chave na mão!
MEX antigo

Comparativo

FastMEX
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Comparativo

- Opcional ou sujeito a licenciamento adicional
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Seja um pioneiro!

Conheça o programa Pioneiros:
O programa Pioneiros garante aqueles que subcrevam o produto até 31 de Março de 2013, por um lado
apenas começam a pagar as mensalidades a partir de Abril/13 (não aplicável ao «setup fee», que
mesmo assim sofre uma redução), assim como terá especial consideração pelas suas solicitações,
nesta primeira fase, no sentido de que certas funcionalidades que pretendam ver implementadas, o
possam ser até ao final do trimestre.
Vantagens Exclusivas para Pioneiros
Estamos a preparar para os Pioneiros um pacote FastMEX/Website, para aqueles que não têm
website, ou que sentem que o mesmo possa estar desactualizado, por forma a que, sem investimento
inicial, possam incorporar o pagamento do website em suaves prestações ao longo de 12 ou 24 meses,
juntamente com as mensalidades do FastMEX.
Além destas vantagens ainda podem surgir mais vantagens. Esteja atento!

Uma gestão inteligente!
Com o novo FastMEX vai poder fazer
coisas que até agora não conseguia
fazer, duma maneira que até não
conseguia fazer.
Distinga-se perante os seus clientes
avisando-os por email, sms ou carta
que as suas manutenções estão para
breve. Permita aos seus próprios
cliente acompanhar o seu parque de
extintores/equipamentos e emitir
relatórios e estatísticas.
Acompanhe, em tempo real, o trabalho
da sua empresa, sabendo a todo o
momento quantas manutenções fez
num dia.
Elabore planos de trabalho diários,
planos estes que podem ser
consultados num smartphone.
Tudo isto, e muito mais, numa
ferramenta integrada e dinâmica.

09

Preços
O FastMEX tem um «setup fee» de 250€ pago uma única vez (150€ para pioneiros), que serve para
suportar a configuração inicial da base de dados e respetiva adaptação às necessidades de cada cliente.
Inclui apoio na importação de clientes e artigos, usando os nossos importadores.
Iremos desenvolver interfaces, sempre que isso seja possível, com os ERPs mais conhecidos do
mercado, como PHC, Sage, Primavera, eticadata, entre outros, que iremos realizando à medida das
necessidades, para que a informação esteja sempre sincronizada.
A mensalidade base do software é 35€/mês, que inclui 5 utilizadores e acesso a 5 clientes finais à
plataforma. Os valores mensais têm um desconto de 10% se forem pagos trimestralmente, 15%
semestralmente e 20% para um pagamento único anual.
Esta plataforma base servirá a 90% dos nossos clientes! A tabela geral de funcionalidades e preços
estará disponível brevemente.

www.fastluza.com
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Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal.

