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1. Consultoria Organizacional, Econômica e Financeira.
- Essa consultoria ajuda as novas empresas ou empreendedores a direcionarem seu foco para as principais atividades
que irão desempenhar e principalmente, como começar de uma maneira eficiente, direcionando os recursos de forma
correta, evitando desperdícios.
- Para a empresas e empreendedores já constituídos, essa consultoria é igualmente eficiente pois aponta as falhas nos
processos já instalados e permite uma correção que em muitas vezes representa uma redução de custos, contribuindo
assim para o aumento dos lucros.
2. ARTs e Laudos de Engenharia
- As Anotações de Responsabilidade Técnicas são essenciais para o exercício regular de algumas atividades.
- Os laudos proporcionam uma base técnica e fundamentada tanto para questões judiciais quanto extrajudiciais - Em
contratos comerciais de fornecimento ou produção.
3. Modelamento de Sistemas
- Talvez a parte mais importante de qualquer negócios, os sistemas utilizados tem que atender de maneira completa e
personalizada cada empresa, pois cada empresa e única. Os requisitos e recursos necessários para cada tipo de
negócio são únicos e devem ser discutidos com quem está a frente do negócio no dia a dia. Esse atendimento muitas
vezes não é encontrado e a empresa tem que "engolir" sistemas pré fabricados.
- Vendem-se muitos sistemas baseados na web. Muitos deles são como caixas pretas ou pacotes fechados e pecam
na falta de planejamento e personalização necessária. Um projeto bem elaborado e um sistema bem construído permite
o crescimento contínuo.
4. Redes e Circuitos Lógicos
- Interligar computadores centralizar o armazenamento de arquivos e informações é fundamental para o controle de
tudo que acontece, mas principalmente para evitar que a informação não esteja onde deveria. Uma boa rede, seja ela
com apenas dois computadores ou 200, permite que a propriedade intelectual dos diferentes processos da empresa (o
famoso knowhow) da empresa seja preservada.
- Sistemas de telecomunicações, como PABX e antenas representam parte importante para a comunicação da
empresa. Empresas de qualquer tamanho podem e devem ter seus próprios sistemas de comunicação.

