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Assuma o controle
Fácil, moderno, rápido e sem anúncios para os negócios. 

Gratuito para 100 produtos cadastrados. 
Planos a partir de R$150,00 /mês.

A maior vantagem de se ter um Catálogo feito em nuvem é 
acessar todas as suas aplicações em qualquer lugar. 

Tabela Fipe no Catálogo Busca na Rede,
padronizar informações é o nosso objetivo.

Diferenciais

#BemVindo



Vá além do Catálogo de Produtos. 
Acesso em qualquer lugar.

WEB

DESKTOP

APP

Motos

Montadoras: 97 
Modelos: 725
Versões: 725

Carros / Pick-ups / Vans

Montadoras: 97 
Modelos: 1.080

Versões: 1 0.000

Ônibus / Caminhão

Montadoras: 22 
Modelos: 471

Versões: 9.270

Todos as montadoras, modelos e versões da base nos dados da FIPE.

Cadastro padronizado, montadoras, modelos e versões, tabela FIPE
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Recursos Fornecidos Para Uso Corporativo E Profissional
A ‘interface’ do Catálogo Busca na Rede foi 
elaborada para eliminar a noção de que 
apenas os clientes de PC podem fornecer os 
recursos preferidos dos usuários 
empresariais.

Os usuários encontrarão o recurso 
conhecido da área de trabalho misturado 
perfeitamente com a comodidade e a 
flexibilidade do acesso baseado em 
navegadores.

Isso significa que você recebe o melhor 
dos dois mundos.

- Cadastro Único de Clientes
- Atualização Automática
- Painel de Notificações
- Layout Flexível
- Pesquisa Fácil e Rápida
- Produtos Relacionados
- Estatística de Acesso
- Painel Informativo
- Banner de Publicidade

-  Diversos idiomas
-  Gestão de Favoritos
- Consulta Rápida e Lançamentos
   e muitos outros.
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Painel de Controle Abrangente
Seus administradores notarão a facilidade ao definir e geren-
ciar o cadastro dos produtos e o gerenciamento de todas as 
configurações da sua empresa com a vasta ‘interface’ do 
painel de controle.

Representando todo o back-end. da sua conta, os administra-
dores podem facilmente controlar os usuários individuais, 
privilégios, políticas de cadastros, e outros aspectos dentro 
deste sistema de controle centralizado.

- Gestão de Catálogos ( Marcas )
- Gestão de Produtos
- Gestão Concorrentes
- Gestão Equivalências
- Gestão Clientes Log
- Gestão Colaboradores
- Configurações em geral
  e muito mais...



Opções de migração com assistência especializada

Bastam alguns cliques para acessar um módulo de migração.
Software leves e disponíveis para migrações dos sistemas atuais. 

Especialistas de suporte coordenarão com você ao longo do processo
E para finalizar, não cobramos taxa adicional pela assistência na migração.

Planilha Excel Bando de Dados Online
Sistemas atuais Deskotp
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Uma plataforma completa 
aliada ao seu negócio

Assuma definitivamente o controle
de cadastro dos produtos de sua
empresa.

// CARROS

// VANS

// CAMINHÕES

// ÔNIBUS

// AGRÍCOLA

// ACESSÓRIOS e MUITOS MAIS

Com nosso sistema Busca na Rede, você realiza 
todo o gerencimaneto com um único sistema de 
controle.

> Várias opções de pesquisa;
> Descrições claras das peças;
> Layout padronizado;
> Cadastro único, simples e rápido;
> Informativos técnicos;
> Integrações com Youtube;
E muito mais.



Com Busca na Rede, você tem
recursos e atualizações incríveis,
portal de catálogos, painel de
atualização, registro de atividades
de cada produto e suas etapas,
favoritos, informativos técnicos,
vídeos com aplicações de cada
produto e relação de produtos.

O Portal
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Painel Admin Completo

Painel de Administração Completo,
Total de Inscritos / Localização Mapa Mundo / Total de Acessos / Total de Página Visualizadas

Cadastro de Produtos Simples e Rápido / Equivalência de Concorrentes
Configuração do catálogo e muito mais ....

Painel Admin Completo
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