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for

SALAS DE ESPETÁCULO 
TEATROS
PRODUTORES DE 
EVENTOS
ORQUESTRAS
MUSEUS



Entendemos a produção de espetáculos. 
Gerir várias áreas funcionais, coordenar 
pessoas e equipamentos são factores 
desafiantes até para o melhor produtor 
de eventos. O SuricataCRM forSHOWBIZ 
transforma complexidade em simplicidade 
e sucesso, fazendo com que os seus 
espectadores usufruam do evento e fazendo 
com que seja sobretudo uma experiência 
prazerosa.

PLANEAMENTO E GESTÃO 
DE EQUIPAS 

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

Verifica, planeia e aloca recursos humanos a atividades em 
poucos cliques

Integra recursos externos no sistema e fornece informações 
precisas e em tempo real

Acede a registos de serviço, mapas de alocação, agenda, horários 
e calendários

Define custos padrão e taxas personalizáveis para cada recurso
Multi-Instância (várias versões do software dentro da mesma 
empresa)

Cria listas de ativos ou bens de cadastro manualmente ou por 
integração

Gere empréstimos e/ou aluguer de equipamentos

Aloca equipamentos e gere indisponibilidades

Gere avarias e manutenções

GERIR ESPETÁCULOS 
NÃO É FÁCIL, 
NÓS SABEMOS. 

O SuricataCRM é uma ferramenta que suporta todos os 
aspectos do negócio como a relação com os clientes, 
documentos e fluxos de trabalho, criação e acompanhamento 
de Projectos e Gestão B2B. O SuricataCRM contém três 
módulos, cada um deles com um conjunto de ferramentas. 

Sobre o SuricataCRM

CENTROS DE CUSTO, 
CABIMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
FINANCEIRA
Aloca despesas e gere centros de custo

Gere pagamentos a entidades externas

Exporta e integra dados financeiros e de ativos com ERP- 
Aprovação de despesas
 

INTRANET
Facilidade de acesso dos utilizadores aos horários 

Possibilidade de verificar quem está a trabalhar, gerir entradas/
saídas e indisponibilidades

HOT FEATURES

ALL-IN-ONE

CRM 
Gestão de equipas
Gestão de equipamentos
Portal intranet
Digital Signature 
Gestão de orquestras (brevemente) 



OPERADOR

GESTOR DE  EQUIPAS

5 RAZÕES PARA TER O 
SURICATACRM FORSHOWBIZ 

INTRANET 
PORTAL
horários
consulta de cabimentações
whats’on

alocações de recursos 
humanos
carga de trabalho, agenda 
e planeamento
relatórios

GESTÃO DE  
EQUIPAMENTOS
alocação de 
equipamentos
empréstimos
manutenção

GESTOR
INTEGRAÇÃO   

oportunidades
orçamentos
arranjo e eventos
agendamento
aprovação de pagamentos
documentos

SURICATACRM
FORSHOWBIZ

ERP
outros sistemas 
de informação 

TUDO-EM-UM 
Concentre a gestão financeira, de pessoal e equipamentos numa única solução.
SEM SURPRESAS NA FATURA
O valor mensal é proporcional ao número de utilizadores e inclui suporte.
CRIAMOS SOLUÇÕES
Somos uma empresa focada no desenvolvimento – o nosso Head of Business é também o nosso developer mais experiente - o que 
significa que Fullscreen é uma empresa com grande facilidade em desenvolver soluções á medida que solucionam o seu problema: 
“Dê-nos um desafio”.
KNOW-HOW
Apesar de ser um produto novo no mercado, o SuricataCRM forShowbiz é o resultado de mais de uma década de desenvolvimentos
numa das maiores salas de espetáculo de Portugal.
RESPONSIVE
O seu feedback conta! A melhoria do Software e novos recursos são desenvolvidos como resposta direta para as suas necessidades. 
nse to your needs.



   Brevemente

Administrador

Sim

Sim

Operador

Não

Não

Sim Não

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

Solicite um orçamento

FSB04 - Gestão de Equipamentos

   Criar dirétorio de ativos e/ou bens de cadastro       
   manualmente ou por ERP
   Criar ID do equipamento (ciclos de manutenção, tabela  
   de custos - aluguer, transporte, seguro, manuais técnicos) 
   Dados históricos dos equipamentos (uso manutenção,   
   empréstimos);
   Gerir stocks, empréstimos, alugueres e manutenções
   Criar ordens de serviço relativamente a equipamentos

FSB05 - Gestão de Orquestra

   Suporte de telefone e email 
   Back-ups diários
   API 
   Suporte de API

   Suporte remoto
   Todas atualizações de software
   Pacote de serviços de consultoria  

   Instalação on premises
   Serviço de integração com outros softwares 
   Desenvolvimento de novas funcionalidades

   Pacote de formação remoto (4 Horas) 
   Pacote de formação on job 

SURICATACRM FORSHOWBIZ 
SERVIÇOS

Grátis
(incluído na licença mensal)

Administrador

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Operador

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não

Não

Sim
Sim

Sim

FSB01 - Gestão de Equipas

   Definir utilizadores e ID de utilizador
   Gerir recursos internos e externos
   Alocar recursos a atividades
   Definir taxas e custos extra para atividades específicas
   Criar alocações em massa e alocação de ad-hoc
   Exportação de despesas por centro de custo e      
   fornecedores
   Gerir férias, dias de folga e indisponibilidades
   Obter lista de tarefas, mapas de alocação, agendas,         
   horários e outros tipos de relatórios

FSB02 - Portal Intranet

   Consultar horário pessoal
   Whats’on: ver quem está a trabalhar e os seus dados
   Obter informações de faturação (valores para fatura,      
   descrição das despesas, dados para emissão de recibos) 
   Registo de Indisponibilidades

FSB03 - Digital Signage

   Mecanismo para exportar dados para e-TV

BUSINESS SUITE
SURICATACRM FORSHOWBIZ 
PREÇO E HOT FEATURES

O01 - SuricataCRM

   Criar e gerir entidades e contactos
   Agendar atividades
   Criar arrangements e eventos associados
   Criar e gerir os centros de custo
   Gerir documentos e dados de fluxo de trabalho
   Configuração de pipeline e funil de vendas
   Integração com banco de dados de leads externos
   Oportunidade de criação e gestão de banco de dados
   Criação e gestão de orçamentos
   Agenda
   Gestão de pagamentos

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Formação

Suporte Standard

Suporte Premium

Serviços Extra



WWW.SURICATACRM.COM

PORQUE NÃO EXPERIMENTAR O SURICATACRM FORSHOWBIZ POR SI 
MESMO? 
SOLICITE UMA VERSÃO TRIAL
 
VEJA O SURICATACRM FORSHOWBIZ EM ACÇÃO
SOLICITE UMA DEMO

FALE COM UM CONSULTOR SURICATACRM HOJE 
SALES@FULLSCREEN.PT
00351 22 753 96 83

www.fullscreen.pt
forSERVICES
forSHOWBIZ
forRETAIL

SOBRE SURICATACRM

SuricataCRM é um conjunto 
de aplicações com o objetivo 
de ser uma ferramenta, que 
suporta diversas áreas de 
negócio

Verifique as nossas soluções 
específicas por área de 
negócio

fs.pt.2020.01.v01


