SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO – CONHECIMENTO E EXCELÊNCIA À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE



Como nasceu e se desenvolveu o produto?



Quem precisa deste produto?



O que torna o produto tão importante para alguém querer comprar?



Será que o mercado realmente precisa ou deseja este produto?



O mercado é crescente e vibrante?



Em geral, quais são as poupanças que a plataforma e-dynamic.biz permite realizar?

COMO NASCEU E SE DESENVOLVEU O PRODUTO?
 Nasceu:
• da experiência dos promotores na área da formação e das vendas;
• da necessidade de recrutar e selecionar grande volume de pessoas; das formar, treinar e
motivar;
• do desejo de educar/formar a força de vendas a custos controlados, de forma eficiente e célere.
 Desenvolveu-se:
• a partir de uma sofisticada plataforma digital e da evolução e generalização da Internet;
• por ser hoje comum o uso generalizado de computadores, tablets e smartphones.

QUEM PRECISA DESTE PRODUTO?
 Todas as organizações que pensem admitir colaboradores e que prevejam uma resposta superior a
50 candidatos por cada oferta de trabalho ou de colaboração (ou várias propostas);
 Organizações com redes comerciais próprias ou operadas por terceiros, com ampla distribuição
nacional ou internacional;

 Empresas que queiram melhorar e potenciar as suas redes comerciais;
 Entidades que queiram aumentar a qualidade do serviço prestado e gerar mais e melhor
informação sobre a performance dos seus colaboradores, da base ao topo;

 Entidades que precisem de formar ou informar clientes finais ou colaboradores de clientes visando
o aumento da satisfação do utente final.

O QUE TORNA O PRODUTO TÃO IMPORTANTE PARA ALGUÉM QUERER
COMPRAR?
 A crescente necessidade vender mais e melhor e de superar a ação da concorrência;
 Com elevada eficiência dos recursos monetários e elevada fiabilidade permite recrutar, selecionar,
formar, treinar, acompanhar e interagir sobre pessoas e redes comerciais;
 Elevada eficácia e celeridade nos processos, através da aplicação de métodos e de técnica
comprovados cientificamente, com total transparência e ética;
 O processo de tomada de decisão é muito facilitado devido a informação pertinente, célere e de fácil
interpretação.

SERÁ QUE O MERCADO REALMENTE PRECISA OU DESEJA ESTE
PRODUTO?
 A plataforma oferece uma solução para uma necessidade existente, mas organizando a oferta num
formato diferente: mais célere, menos sujeita ao erro e mais protegida de comportamentos menos
éticos;
 O mercado é hoje consumidor de várias destas ferramentas, só que estas não estão integradas
numa mesma plataforma, logo, não se articulam entre si, nem geram sinergias;
 A ação integrada, a utilização de algoritmos estatístico-matemáticos e o recurso à Internet
permitem poupanças significativas no tempo e nos recursos, o que gera operações de baixo custo;

 Num mundo crescentemente globalizado, poupar, fazer mais e melhor, é uma necessidade, que só
esta plataforma proporciona.

O MERCADO É CRESCENTE E VIBRANTE?
 A crescente globalização e a concorrência promovem a necessidade de, a custos controlados,
melhorar os processos e a qualidade dos recursos humanos, sabendo que estes são o principal ativo
das organizações;
 Os mercados emergentes e os mais maduros apresentam inúmeras oportunidades, daí que formar,
treinar e qualificar para a excelência seja uma absoluta necessidade das organizações.

EM GERAL, QUAIS SÃO AS POUPANÇAS QUE A PLATAFORMA EDYNAMIC.BIZ PERMITE REALIZAR?
 Recrutamento, uma vez publicado o anúncio os candidatos acedem à plataforma, registam-se e
realizam as diversas provas e testes;
 O processo de recrutamento e seleção é automático, portanto, não obriga ao dispêndio de tempo com a
receção, leitura e triagem de currículos, nem à realização de entrevistas a pessoas que não possuam as
características ou os perfis adequados;
 O exame psicológico e de conhecimentos/competências é automático, o que gera, através do
cruzamento de dados, um relatório que indica aqueles que devem ser entrevistados. Há, portanto, uma
enorme poupança de recursos e de tempo;

 Como base numa pré-seleção muito numerosa e o fato do sistema ser automático, a seleção aumenta
exponencialmente a possibilidade de os escolhidos serem de enorme qualidade;
 O fato do sistema ser integrado permite selecionar os melhores, dar-lhes formação de qualidade num
reduzido espaço de tempo, preparando-os para “vender”, com uma avaliação de desempenho e
coaching sistémicos.

Fim da Apresentação
Para mais informações:
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pvp@e-dynamic.biz
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Sites:
 Plataforma: http://edynamic.biz.dlc.pt
 Corporativo: http://www.e-dynamic.biz

