


QUEM SOMOS

A OZ Technology  possui amplo conhecimento nas área de food service e 
entretenimento e tem como objetivo auxiliar empreendimentos a usufruir dos 
benefícios da gestão e automação operacional,por meio do EPOC,  atingindo 
assim resultados reais e expressivos nas vendas.

O EPOC é um sistema completo e integrado para a gestão operacional e 
administrativa em uma única plataforma. 

Hoje o EPOC é uma marca guarda-chuva que engloba diversas plataformas 
atuando em vários segmentos do mercado, desde o pequeno comércio, 
restaurante, bar e casa noturna.



MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão: Desenvolver soluções 

tecnológicas inovadoras para 

facilitar e otimizar a gestão de 

negócios dos nossos clientes    

Visão: Encantar e reter o cliente, 

crescendo junto, se tornando 

referência em gestão e atendimento 

até 2020

● NPS 8+

● CHURN < 3%/mês

● Faturamento > 2X/ano

Valores: Internos da empresa e na entrega do serviços

● MVP, eficiência, usabilidade e aceitação testadas antes

● Transparência, disponibilidade e confiabilidade

● Agilidade e Instant feedback

● Simples, Intuitivo com Empoderamento do cliente

● Objetivos, ROIs e Resultados mensuráveis sempre



Micro Empresário 
Individual (MEI)

Pequeno Negócio

Comércio de
Médio Porte

Grande Estabelecimento

MERCADO DE ATUAÇÃO



Baixo

BR  

Nuvem  Local  

Médio / Alto

São Paulo e arredores 

Pesquisas e análises feitas de forma qualitativa e observando 
o comportamento de navegação do consumidor pelas 

plataformas online (sites, landing pages, blog, etc), assim 
atribuindo lead scoring e conhecendo melhor os leads. 

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS



Mais de 5.000 PDVs instalados

Presente em 3 países e mais de 
11 estados no Brasil

 
Ferramentas para gestão e otimização operacional

Convênios homologados: 
NFC-e, NFS-e, NF-e & SAT-CFe

Suporte remoto 24 horas os 7 dias da 
semana do ano todo

UMA DAS MAIS INOVADORAS DA ÁREA



Servidores na nuvem, 
profissionais e de contingência

Sistema mobile Terminal de ponto de venda Biometria TEF e conciliador

Comanda individual Balança comercial Totem de autoatendimentoPainel numérico
de Lotação

Gaveta automática de dinheiroSmart POS (TEF e PDV)

TECNOLOGIA E INTEGRAÇÕES



CLIENTES




