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APRESENTAÇÃO  
 
Iniciando as atividades em Março de 1996 no segmento de comércio e manutenção de 
computadores e impressoras, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, a NETWORK 
CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS vem a cada dia, se 
consolidando no mercado nacional como a melhor opção em desenvolvimento e 
fornecimento de sistemas comerciais para uso em DESKTOP. 
 
HISTÓRICO EVOLUTIVO 
 
Em 1996 iniciamos atividade comercial prestando serviços de manutenção, consultoria 
e comércio de computadores e impressoras. Esta atividade estendeu-se até dezembro 
de 1997, quando passamos a desenvolver sistemas comerciais, sendo então, 
concebida a primeira versão do nosso produto COBRANÇA FÁCIL NETWORK . 
 
Este aplicativo a principio foi direcionado para uso dos escritórios de advocacias que 
faziam a cobrança extra-judicial e judicial para as montadoras FORD e 
VOLKSWAGEN BRASIL. 
  
Através de  indicação do Banco Ford, seccional Curitiba, acabamos comercializando 
cópias do aplicativo para quase todas as agencias cobradoras do Banco Ford em todo 
o território nacional e até o final do ano de 2001, já tinhamos consagrado o 
COBRANÇA FÁCIL como o melhor aplicativo de cobrança com o menor custo X 
beneficio. As cobradoras do Banco Ford e Banco Volkswagen utilizaram o aplicativo 
até janeiro de 2002, quando então, a montadora Ford Autolatina montou um grande 
CALL-CENTER em São Paulo/SP e rescindiu contrato de cobrança com todas as 
empresas cobradoras que eram suas parceiras no recebimento de ativos. Ele foi 
utilizado também, pelas empresas cobradoras das seguintes instituições : Banco Fiat, 
Banco Real Crédito Imobiliário, Banco Alfa, Banco BMC, Banco BV, Banco 
Finasa,Losango (Banco HSBC) e Banco IBI (Grupo das Lojas C&A). 
 
Buscando ampliar nossa carteira de clientes, adaptamos o aplicativo para uso em 
diversos segmentos de negócios como comércio, indústria e serviços, escritórios de 
advocacias que atuam com cobrança, escolas e faculdades e passamos a divulgar o 
aplicativo nas mais famosas vitrines virtuais da WEB, onde, a cada dia, conquistamos 
novos clientes em todo o terrítório nacional. 
 
Hoje, são mais de 2.600 usuários que utilizam os nossos sistemas comercializados em 
todo o território nacional. 
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APLICATIVOS DESENVOLVIDOS    
 
- COBRANÇA FÁCIL NETWORK 1.0/6.0 - Gestão de cobranças 
- FROTA FÁCIL NETWORK 1.4/2.0 – Gestão de frotas  
- MANUTENÇÃO FÁCIL NETWORK 1.0 – Gestão de serviços de manutenção 
-TRANSPORTE ESCOLAR FÁCIL NETWORK 1.0 – Gestão financeira 
-ESCRITÓRIO FÁCIL NETWORK LITE 1.0 – Gestão financeira 
-LOJA FÁCIL NETWORK LITE 1.0 – Gestão financeira e operacional 
-PET SHOP FÁCIL NETWORK – Gerenciador financeiro para lojas PET 
-ESTACIONAMENTO FÁCIL NETWORK 1.0 – Gestão para estacionamentos  
-FOOD E DELIVERY NETWORK – Gestão p/ bares,lanchonetes,delivery 
-OFICINA FÁCIL NETWORK 1.0 – Gestão financeira para oficinas mecânicas 
-IMOBILIÁRIA FÁCIL NETWORK – Gestão financeira para imobiliárias 
 
Todos os nossos sistemas são divulgados nas mais famosas vitrines virtuais da WEB 
e nossa filosofia de negócios  é: COMPROU, A CÓPIA É SUA. 
 
Isso quer dizer que: o cliente, ao adquirir nossos sistemas, não paga mensalidades, 
semestralidades ou anuidades (as chamadas manutenções) que todos cobram. Com 
essa política de negócios, a cada dia, angariamos novos clientes em todo o território 
nacional, adotando o suporte técnico GRATUITO 24 horas por e-mail  e no horário 
comercial, telefones, e-mails e suporte on-line via acesso remoto. 
 
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ADOTADA  
 
Adotamos a linguagem de programação MICROSOFT VISUAL STUDIO , utilizando 
banco de dados nativa da plataforma. 
 
Com a evolução da plataforma WINDOWS no mercado mundial (WINDOWS VISTA / 
7-10) nos vimos obrigados a migrar para uma linguagem de desenvolvimento mais 
moderna que seria o MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 , para garantir a 
compatibilidade de nossos sistemas com as novas versões do WINDOWS. Mesmo 
não sendo desenvolvido para plataforma WEB (utilizando navegador de Internet para 
rodar), todos os nossos sistemas podem ser acessados via WEB, através do IP do 
micro servidor onde o sistema está instalado, via ferramenta TERMINAL SERVICE, 
presente em todas as versões do WINDOWS. 
 
OUTROS APLICATIVOS NETWORK  

Somos autores dos aplicativos utilitários NETWORK ADSL CABLE  (acelerador de 
acesso a internet), que hoje conta com mais de 425.000 cópias baixadas e também do 
MODEM SPEED NETWORK (acelerador de acesso a internet discada), que hoje 
conta com mais de 122.000 cópias baixadas 

 Ambos foram comercializados no Brasil, Europa e Estados Unidos e foram muito 
elogiados pelos seus usuários. 
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ANALISTAS PROGRAMADORES  

Odair R. Silva e Leandro S. Florenço 

 

CLIENTES PARA REFERÊNCIAS  

Para referências, estamos disponibilizando os clientes abaixo para contatos: 

IRP – ASSESSORIA E COBRANÇA  - DF 
Contato: (61) 9622-7038 com Jocilany 
 
JVC ASSESSORIA DE COBRANÇA – RIO CLARO/SP 
Contato : (19) 3557-3455 com Rosemara 

COB. JUDICIAIS - DR. SILAS GRANDIS FERREIRA – ADVOG ADO/SP 
Contato: (18) 3528-2595 com Dr. Silas 

FERREIRA & OLIVEIRA ASSESSORIA E COBRANÇA – SP 
Contato : (11) 9.4726-3481 com Priscila 

MG COBRANÇAS – MG 
Contato : (35) 3731-4343 com Monique 

GOLD ASSESSORIA E COBRANÇA – SOROCABA/SP  
Contato : (15) 3326-3277 com Silvana 
 
BRUNO OLIVEIRA - ADVOCACIA – SP 
Contato : (16) 3012-9588 Com Dr. Bruno Oliveira 

MULTY ASSESSORIA DE COBRANÇA - SP 
Contato : (11) 3297-8479 Com Raquel 
 
Curitiba, 10 de agosto de 2021  

 
Odair R. Silva – Analista de Sistemas  
NETWORK CONSULTORIA E SISTEMAS 
WWW.NTWSISTEMAS.COM – Curitiba-Paraná 


