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Quem somos
Fundada em 2009, a Make it é uma empresa focado em desenvolver
soluções para gestão empresarial no âmbito administrativo e
operacional.
Tendo como diferencial, soluções customizados de acordo com o
diagnóstico das reais necessidades de cada cliente.
Constituída por profissionais com mais de 25 anos de experiência no
mercado e larga vivência nas áreas de gestão e TI. Atuamos com
soluções complementares aos ERPs de mercado, voltadas a gestão e
controle operacional, através de aplicativos mobile e sistemas web.
Desde a especificação de um projeto até os ajustes finais, a Make it
possui expertise técnica e prática em todas as etapas necessárias
para o desenvolvimento de soluções que agregam valor às
organizações, pois buscamos sempre soluções práticas, custo acessível
e atendimento diferenciado.
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Soluções
Make GEF

Make APQ

(LMS) Gerenciamento Eletrônico
de Formulários

(PRO) Sistema de Apontamento
de Produção e Qualidade

Make PGE

Make RDV

(EDU) Portal de Gestão Educacional

Make SGI

(ERP) Sistema de Gestão Integrado

Gestão de Despesas Corporativas
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Make SVA

Sistema de Visitação e Auditoria

Make GEF

GEF

Utilizado para criar, distribuir e coletar informações
através de formulários e/ou questionários
eletrônicos destinados a treinamentos, avaliações,
clima organizacional, censos, coletas, código de
conduta, admissão e desligamento, integração, etc.

(LMS) Gerenciamento Eletrônico
de Formulários

A solução PGE – Portal de Gestão Educacional, tem
a finalidade de criar um canal de comunicação
on-line para alunos, pais, funcionários, professores,
gestores, entre outros interessados.
O PGE reúne diversas informações no site e na área
restrita, oferecendo serviços de administração
(secretaria), presença biométrica, lanchonete digital,
biblioteca, conteúdos didáticos, avaliações e
pesquisas.

Acesse online:
www.makeit.com.br/solucoes/make-pge

A solução GEF – Gestão Eletrônica de Formulários,
é um sistema voltado para as áreas de RH, Vendas,
Marketing, Saúde e Meio Ambiente, Segurança do
Trabalho, Qualidade, entre outros.

Acesse online:
www.makeit.com.br/solucoes/make-gef

PGE

Make PGE

(EDU) Portal de Gestão Educacional

Make APQ

Sistema de Apontamento de Produção e Qualidade

A solução APQ – Apontamento de
Produção e Qualidade, é um sistema que
visa coletar informações referente ao
processo produtivo, serve para apontar
todo o ciclo de uma Ordem de Fabricação,
item a item, e seus resultados (teste de
dureza, medição de peças, perdas, etc.),
assim como, faz o registro dos recursos
envolvidos, como máquina utilizada,
ferramentas de medição, operador,
analista de qualidade e tempo da
operação.

Acesse online:
www.makeit.com.br/solucoes/make-apq

Make SGI

(ERP) Sistema de Gestão Integrado

A solução SGI – Sistema de Gestão Integrada,
é um sistema ERP voltado para indústrias,
serviços, associações e entidades de ensino.
O sistema realiza o controle e a gestão dos
principais processos operacionais, produtivos e
administrativos de forma integrada e
otimizada.
Acesse online:
www.makeit.com.br/solucoes/make-sgi

SGI

Make RDV

Gestão de Despesas Corporativas

Acesse online:
www.makeit.com.br/solucoes/make-rdv

A solução RDV - Gestão de Despesas
Corporativas, é um sistema com a finalidade
de realizar o controle e gestão de despesas
de reembolsos, adiantamentos e gastos
com cartões corporativos.
É uma ferramenta robusta, consolidada e de
fácil integração de informações para a área
contábil/ fiscal e ERPs de mercado.

Make SVA

Sistema de Visitação e Auditoria

Acesse online:
www.makeit.com.br/solucoes/make-sva

A solução SVA – Sistema de Visitação e
Auditoria, é um sistema cuja finalidade é
gerenciar e controlar as atividades de campo
de equipes, auditores, terceiros contratados
para execução de serviços, e qualquer outra
atividade que exija monitoramento, criação
de evidencias, comprovações, etc.
De fácil utilização e com inúmeras
ferramentas integradas ao sistema.

Diferenciais
Empresa sólida no mercado
Expertise de mais de 25 anos na área de TI
Soluções inovadoras, testadas e aprovadas
Soluções customizados de acordo com
análise das reais necessidades de sua
empresa
Suporte completo
Dezenas de clientes 100% satisfeitos

Nossos Clientes
Conheça alguns de nossos clientes

Entre em contato
(11) 2087.2120
(11) 2229.5683
Teremos o prazer em atendê-lo!
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CONTATO@MAKEIT.COM.BR
Av. Esperança, 379 -Conj. 11
Centro - Guarulhos / São Paulo

