
Como funciona
O eVista é um software inovador, com incríveis 

bibliotecas de animação em três dimensões, 

cujos resultados práticos atendem tanto aos 

fabricantes de móveis, como aos seus parceiros 

lojistas.

Uma solução completa em software e animação, 

para maximizar a produtividade de fabricantes e 

revendedores nos processos de treinamento, 

apresentação técnica e comercial, e integração 

profissional.

As animações distribuídas com o eVista são 

desenvolvidas pela Nacional Sistemas, de acordo 

com as características de cada fabricante.

Solução para Treinamento, Apresentação e Integração.

Explore os recursos do eVista

e obtenha ótimos resultados

para o seu negócio.

Recursos e Benefícios

Foco na satisfação do cliente
Ajudar a manter a padronização dos serviços 

prestados pelos profissionais da empresa, 

mesmo à grandes distâncias, é uma das 

especialidades do eVista. Isso representa mais 

clientes satisfeitos com a execução dos projetos, 

mais fidelidade à marca e mais publicidade 

positiva para a sua loja!

Rede de melhoria contínua
A troca de informações no Fórum do eVista 

contribui para que a fábrica aprimore o produto 

e as lojas qualifiquem ainda mais os serviços. 

Montadores, projetistas, vendedores e demais 

profissionais, podem enviar mensagens com 

imagens capturadas das animações. Facilitando a 

comunicação e a integração, e levando toda a 

empresa a uma cultura de melhoria contínua.

Comunicação mais eficaz e 

econômica
Assista as animações, capture as imagens que 

melhor ilustram as suas dúvidas e sugestões, e 

depois envie mensagens ilustradas para a 

fábrica, ao invés de ter que explicar tudo por 

telefone. Além disso, você pode encontrar a 

resposta para a sua dúvida, apenas procurando o 

que já foi respondido no Fórum do eVista.

Apoio a vendas
Uma ferramenta de grande apelo visual que 

deve ser mostrada para o cliente na loja como 

argumento de vendas.

Reduza a insegurança do cliente com a execução 

do projeto. Utilize os novos recursos do eVista 

para transmitir segurança ao cliente, e faça disso 

o seu diferencial competitivo!

vendas@nacionalsistemas.com.br

www.nacionalsistemas.com.br

Fone/Fax +55 (54) 3055 3651

Rua Saldanha Marinho, 695/102

Bento Gonçalves RS Brasil

TREINAMENTO

APRESENTAÇÃO

INTEGRAÇÃO

"O eVista facilitou bastante o nosso 

trabalho, já que muitos instaladores aqui 

nos Estados Unidos não estavam 

acostumados com o sistema de 

montagem dos produtos da empresa.

Um outro fator importante é que a 

informação está disponível 24h, todos os 

dias da semana. Muitas vezes com 

diferenças de fuso horário ou por causa 

de feriados não conseguíamos falar com 

a fábrica para esclarecer alguma dúvida, 

agora o eVista já nos responde boa parte 

das questões.

Parabéns e continuem trabalhando para 

colocar mais e mais detalhes sempre."

Lojista dos Estados Unidos

Design descomplicado
O eVista tem um visual moderno, fazendo com 

que você acesse as animações e os inúmeros 

recursos de forma rápida e intuitiva.

Animações relacionadas
As animações possuem listas de animações 

relacionadas, que complementam a explicação 

da animação principal.

Nacional Sistemas

Empresa ganhadora do

Prêmio Inovação FIMMA 2005

Menção Honrosa



Comercialização
As assinaturas são comercializadas por revenda, 

isto é, uma assinatura dá direito à várias licenças 

de uso para a revenda, permitindo que a mesma 

instale e utilize o eVista em todos os seus 

computadores.

Para fazer o pedido de assinatura do eVista:

1) acesse www.nacionalsistemas.com.br

2) digite o login e a senha que são fornecidos 

pelo seu fabricante

3) depois é só preencher o Formulário de 

Pedido e clicar no botão Enviar Pedido

Se a sua fábrica ainda não possui um eVista 

personalizado com o seu conteúdo, entre em 

contato conosco pelo fone 54 3055 3651 ou 

pelo e-mail vendas@nacionalsistemas.com.br

Se você é Lojista...

Se você é Fabricante...

Economia com materiais de 

treinamento
Através das animações do eVista, peças, 

acessórios e ferramentas, que precisavam ficar a 

disposição para treinamento e serem 

constantemente atualizados, agora estão a sua 

disposição, em qualquer computador da loja, 24 

horas por dia.

Economia com deslocamento e 

hospedagem
Reduza gastos com deslocamentos e 

hospedagens de profissionais para treinamento, 

e treine a sua equipe de profissionais como se 

estivesse na fábrica.

Impressão inteligente das 

animações
Agora você pode aproveitar toda a qualidade das 

animações, para imprimir manuais completos 

em 3D e distribuir aos montadores para a 

execução de um novo projeto, por exemplo.

Animações mais detalhadas
As animações do eVista estão cada vez mais 

detalhadas, com mais ângulos de câmera, 

diversos efeitos especiais e muito mais.

Ajuda e dicas contextuais
A ajuda e as dicas são contextuais, ou seja, 

mudam de acordo com a seção do programa que 

você está. Clicando em uma dica, o eVista acessa 

a ajuda, com informações que complementam  a 

dica selecionada.

Atualizações periódicas
Os alertas do eVista o mantém informado sobre a 

necessidade de novas atualizações pela Internet, 

facilitando o acesso à função Update.

Além das atualizações pela Internet, você recebe 

uma nova versão do eVista em CD a cada 12 

meses, contendo todas as atualizações, no 

software e no conteúdo técnico.

Suporte técnico especializado
Além de desenvolver e atualizar constantemente 

o eVista e todas as bibliotecas de animações, a 

Nacional presta serviços de suporte para 

instalação, ativação, utilização e renovação.

vendas@nacionalsistemas.com.br

www.nacionalsistemas.com.br

Fone/Fax +55 (54) 3055 3651

Rua Saldanha Marinho, 695/102

Bento Gonçalves RS Brasil
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Documentos e links integrados
Visualize e imprima documentos atualizados e 

acesse rapidamente links para locais específicos 

do site da fábrica, diretamente no ambiente 

gráfico do eVista.

"Utilizamos muito o eVista para 

treinamentos de novos instaladores. Além 

disso, toda e qualquer dúvida de 

montagem é solucionada visualizando as 

animações dos módulos e/ou acessórios 

(Cinex e Blum) e imprimindo passo a 

passo o esquema de montagem. No 

eVista contamos ainda com mais 

vantagens: podemos consultar dúvidas 

técnicas com a Engenharia da Fábrica on 

line acessando o Fórum. Realmente, esse 

software otimiza tempo e proporciona 

economia, evitando erros de montagem e 

desgaste perante o cliente. Este software 

está instalado em todas as estações de 

trabalho das três revendas. Todos os 

colaboradores tem acesso."

Lojista do Rio Grande do Sul

"O eVista é muito bom para se tirar 

dúvidas de montagem porque tem os 

passos bem detalhados.

Outra vantagem do programa é o fórum 

que você pode fazer perguntas de algo 

que não tenha no sistema."

Lojista do Distrito Federal

Auxílio ao projetista
Através da visualização detalhada de diferentes 

tipos de acessórios e módulos no eVista - alguns 

deles muitas vezes não disponíveis na loja ou 

pouco detalhados nos softwares de projeto - o 

projetista passa a conhecer de forma mais ampla 

as linhas de produtos da empresa, contando com 

uma gama maior de possibilidades criativas.
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