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Parceira

+10 anos de experiência!

Nossa empresa tem como premissa
apoiar no sucesso de nossos clientes.
Para isso contamos com uma equipe
experiente e que ama o que faz!

A Ison foi criada entendendo que o
mercado precisa de empresas que se
apoiam e crescem juntas. Se somamos
força podemos ir mais longe.

Temos como meta criar uma força
transformadora, onde empresas,
fornecedores, clientes, meio ambiente,
enfim tudo e todos os envolvidos sejam
beneficiados!

Nosso compromisso:

• Equidade;
•Satisfação do cliente e todo
seu ecossistema;
•Projetos visando maiores
resultados e redução de
custos;
•Atender empresas de todos
os portes com a mesma
seriedade e qualidade;
•Ter uma equipe de
profissionais qualificada e
que ama o que faz.

A Ison



Parceira

Missão
Apresentar soluções sólidas de negócios que permitam o crescimento
constante de nossos clientes através da implantação de sistemas de
informação que buscam a máxima eficiência nos processos. Sempre
utilizando tecnologia de ponta e antecipando as tendências do mercado.

Visão
Tornar-se uma empresa de referência em consultoria e implementação de
sistemas até 2020, sendo reconhecida internacionalmente pela excelência
nos serviços prestados.

Valores
• Satisfação do cliente
• Responsabilidade Social e Ambiental
• Equidade
• Organização
• Seriedade
• Lealdade
• Ética
• Comprometimento

A Ison



ParceiraServiços

Consultoria em Negócio

Nos dias de hoje a relação TI e 
Empresa se tornou uma grande 

parceria, nossos consultores 
podem, junto com o CEO e os 

gerentes de sua empresa, 
identificar as melhores formas, 

com uso de tecnologia, para 
garantir que seu Negócio 

alcance as metas desejadas com 
melhor tempo e menor custo 

possíveis.

Consultoria em TI

Temos consultores com 
formação ITIL para apoiar o 

Gerente e sua equipe a 
estruturar a área de TI de sua 
empresa. Temos projetos de 

Consultoria voltados para 
otimização e melhorias dos 

processos de TI para todos os 
tipos de mercado.

Enterprise Management

Um sistema totalmente WEB 
que fornece uma melhor 

usabilidade e permite maior 
desempenho dos 

colaboradores, com telas 
amigáveis e de simples 

navegação. Além de 
funcionalidades mobile 

fornecendo informações 
gerencias e de decisão na palma 

da sua mão e em tempo real.



ParceiraServiços

Treinamento Empresarial

Visitamos sua Empresa, 
entendemos suas rotinas e 

necessidades e desenvolvemos 
um treinamento para aquilo 
que os seus colaboradores 

precisam para efetuarem suas 
atividades atuais e otimizarem 

seus processos.

Consultoria em GED/BPM

Temos um serviço de 
Consultoria voltado para gestão 

de documentos e fluxos de 
trabalho que envolvam 

validação e outras formas de 
aprovação com ou sem 

assinatura de forma digital.

Linha Accountatnts

Diversos produtos e serviços 
para Contadoresautonomos, 

Escritórios de Contabilidade e 
para as áreas de Contabilidade 

de empresas de todos os 
portes!

Tudo isso com a qualidade,
confiança e credibilidade da 

Sage IOB



ParceiraPrincipais clientes

Partner

Partners 

http://www.cpio.co.uk/
http://www.sagex3.com/pt-br
http://www.phxslag.com/locations/intl-pecem.html
https://www.avon-rubber.com/Our-Businesses/avon-dairy-solutions.htm


ParceiraContatos

Av. Rio Branco, 26 – Sobreloja – Centro
Rio de Janeiro / RJ

+55 21 3819-3658

+55 21 99517-6646

www.isonconsultoria.com.br

comercial@isonconsultoria.com.br

tel:+552138193658
tel:+5521995176646
http://www.isonconsultoria.com.br/
mailto:comercial@isonconsultoria.com.br
https://www.linkedin.com/company/ison-consultoria-em-ti
http://www.facebook.com/isonconsultoria
https://www.instagram.com/isonconsultoria/
https://www.youtube.com/channel/UCaGpbScix976QCb6qzry_hA

