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▪ Fundada na Bélgica em 2005 por Fabien Pinckaers, 
seu atual CEO, cujo sonho era que seu produto e 
empresa se tornassem importantes no mundo 
empresarial, com um produto inovador e aberto;

▪ Em 2010 já possuía uma equipe de +100 

funcionários;

▪ Em 2013 ganhou o prêmio Deloite por ser a empresa 
de mais rápido crescimento na Bélgica – 1.549%;

▪ Em 2015 foi considerada umas das empresas de maior 
crescimento na Europa pela Inc. Magazine e o seu CEO 
eleito "Top Manager of the Year" pelo Le Soir;

▪ Os números atuais desta jovem empresa impressionam:

▪ + 500 funcionários;

▪ + 5.400 desenvolvedores;

▪ + 1.250 parceiros;

▪ + 120 países;
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Odoo ERP
O ERP open source mais 
baixado do mundo

▪ Utiliza tecnologia atualizada em plataforma 
totalmente open source:

▪ Sistema Operacional Linux;

▪ Linguagem Python;

▪ Banco de Dados PostgreSQL;

▪ É um software modular, totalmente web, 
funcionando em qualquer navegador;

▪ Sua estrutura escalável permite hospedá-lo em cloud 
com uma excelente performance;

▪ Possui localização brasileira;

▪ Estas características são comprovadas pelos 
números:

▪ +18.000 Apps registrados no site da Odoo;

▪ +3,7 milhões de usuários pelo mundo;

▪ Traduzido para 79 idiomas;



Versão Odoo Enterprise

O Enterprise é um contrato anual 
por usuário que se diferencia da 
versão Community nos seguintes 
aspectos:

❖Upgrade do core pela própria 
Odoo para novas Versões;

❖Garantia de correção de defeitos 
no core pela Odoo;

❖Design mais amigável 
principalmente para tablets e 
mobile;

❖Funcionalidade adicionais: 
Relatórios financeiros, importação 
de extrato bancário, leitura de 
código de barras, website, etc.



Clientes



Quem Somos ?

▪ Empresa fundada em 1997, com especialidade em 
desenvolvimento de software e implantação de 
produtos;

▪ Implementamos ERP’s desde 2005, são +100 
projetos durante este período nos mais diversos 
segmentos;

▪ Foram muitos projetos de SAP inicialmente e em 
seguida nos especializamos no Odoo, pois 
acreditamos nos benefícios do modelo Open 
Source;

▪ Somos parceiros oficiais da Odoo desde 2012, 
possuindo implementações e sustentação desde a 
versão 6.1;

▪ Possuímos uma equipe multidisciplinar, contando  
atualmente +20 consultores, sendo 10 com 
especialidade em Odoo;



Nossos 
Serviços

Instalação
Software

Configuração
Software

Treinamento
Usuário

Web 
Design

Marketing
Digital

Suporte
Usuários

Configuração
Servidores

Hospedagem
Software

Customização
Software



Q.Factor IT 


