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POR QUE USAR A  
Solução PANDORA?

EM  www.pandoraglobal.com  
VOCÊ PODE TERÁ MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
TODOS NOSSO PRODUTOS.

MÓDULOS EXTRAS A 
Solução PANDORA

FAST CHECKIN

INFORMES GERENCIALES

GESTÃO DE DOCUMENTOS 

ASSINATURA DIGITAL

CONTABILIDADE

TABLET

Se você está quer um so�ware para a administração 
do seu porto ou clube; 
Pandora é a ferramenta ideal para todas as 
suas necessidades. Com mais  de 15 anos  de 
experiencia no mercado, Pandora é  a 
referência para a  administração do setor náu�co. 
Desde do ano 2000 incorporamos em nosso 
programa toda a experiência e as contribuições de 
nossos clientes. Por isso, Pandora é a SOLUÇÃO 
GLOBAL para a gestão dos portos, clubes e marinas. 
Mais 70% dos atraques na Espanha são 
administrado por Pandora. Possuímos mais de 120 
clientes ao redor do mundo e cada um dos nosso 

clientes nos ajuda a melhora o nosso programa 
aportando sugestões. Por isso, Pandora é conhecido 
como um programa intui�vo e de fácil compreensão. 
Pandora é um programa que está em constante 
atualização. O que nos permite garan�r que 
PANDORA É O RESULTADO DO CONHECIMENTO E 
EXPERIÊNCIA DE TODOS E CADA UM DOS 
NOSSOS CLIENTES.
Além disso, nossas equipes de desenvolvimento são 
constantemente formadas para incorporar as mais 
recentes tecnologias e melhorar Pandora com 
opções mais modernas, para colocá-los AO 
SERVIÇO DO SETOR NÁUTICO.
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O mais completo, e�caz e simples progama de 
administração para marinas e iate clubes. Pandora é o 
resultado de anos de experiencia.  Mais de 70% dos atraques 
na Espanha são administrados por Pandora e mais de 120 
clientes ao redor do mundo, u�lizam o  nosso programa.

GESTÃO DE SÓCIOS/CLIENTES/
TITULARES/BARCOS

O maior e mais poderoso banco de dados para a 
administração  de seus clientes e barcos estará sempre 
disponível para controlar todos os serviços como por 
exemplo administração, reservas e acessos.

GESTÃO DE DOCUMENTOS

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

CONTRATOS COMUNICAÇÕES, ANÚNCIOS E ETC.

REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS DE SÓCIOS

“PANDORA É O 
RESULTADO DO 

CONHECIMENTO E 
EXPERIÊNCIA DE 

CADA UM DOS 
NOSSOS CLIENTES”

966 661 725
www.pandoraglobal.com

O QUE É A 
Solução PANDORA?

COMPLETO. Qualquer necessidade administra�va 
que exista no seu porto ou marina será resolvida 
por Pandora.

FACILIDADE. Nossos usuários nos ajudam 
constantemente a melhorar nosso programa. 
Pandora é simples, intui�vo e fácil de usar na 
administração diária.

MODERNO. Atualmente, Pandora usa os mais 
modernos e avançados padrões de programação, 
base de dados e ambientes de trabalho. Pandora, 
também pode funcionar na nuvem, aproveitando ao 
máximo as úl�mas tecnologias da Internet ou pode 
ser instalado onde o cliente necessite. Em ambos os 
casos, as listas e processos de Pandora são adaptados 
para os formatos grá�cos mais modernos.

SEGURANÇA DO SEU INVESTIMENTO. Pandora 
é a solução informá�ca LÍDER na Espanha. 
As contribuições de nossos clientes, o 
desenvolvimento con�nuo de novas versões e o 
esforço constante em I+D+i oferece maior 
segurança e rentabilidade ao seu inves�mento. 

VANTAGENS DA 
Solução PANDORA

ADMINISTRAÇÃO 
E CONTROLE DO PORTO 

A administração e o controle do nosso 
porto é uma parte essencial no trabalho  
de todos os dias da nossa equipe. Com  
Pandora, através do mapa do seu porto, 
poderá  ter acesso a todas as 
informações que você  necesita a com 
apenas um "clique"; ocupação, reservas, 
listas, situação �nanceira e etc.

CONTROLE DE 
ESTATÍSTICAS E RELATÓRIOS

“Para que serve a informação se ela a não 
nos ajuda a não tomar decisõe?” Toda 
informação em Pandora são recolhidos em  
relatórios, consultas e esta�s�cas que irão 
ajudá-lo a tomar de decisões para uma 
administração mais e�caz. 

SERVIÇOS NA INTERNET

O mundo é a internet e a internet é o mundo!
A administração de um porto ou clube tem um 
signi�cado para seus clientes e sócios que não podem ser 
esquecidos! A par�r de  Pandora você pode disponibilizar 
todo seu volume de negócios, o estado de contas, 
movimentos e qualquer informação que necessite através 
da sua página web ou do seu telefone celular.

Se você pre�rir, pode trabalhar "na nuvem", (cloud), 
assim, você não terá que fazer inves�mentos em 
equipamentos de informá�c e apenas com uma linha de 
internet, você poderá administrar o seu porto.


