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Modalidade SaaS



O COHROS ONLINE OPERA NA MODALIDADE SaaS

Nossos sistemas são oferecidos na modalidade SaaS, que 

vem conquistando relevância no contexto corporativo, 

pelas vantagens que proporciona ao negócio.

SaaS - Software as a Service (Software como serviço) 

Essa quebra de paradigma vem fazendo com que grandes empresas produtoras de 

softwares já consolidadas no mercado, busquem se adaptar e transformar seus 

produtos no conceito SaaS.

Além disso, essa modalidade permite um controle 

melhor em longo prazo, sem surpresas no planejamento financeiro.



O COHROS ONLINE OPERA NA MODALIDADE SaaS

SaaS - Software as a Service (Software como serviço) 

VANTAGENS DA 

MODALIDADE SaaS



VANTAGENS DA MODALIDADE SaaS

O alto custo por licenças de software está sendo 

deixado de lado. As mensalidades do SaaS são 

mais acessíveis que as antigas licenças por 

versões do produto. Elas permitirem um controle 

melhor em longo prazo, sem surpresas no 

planejamento financeiro.

1. Redução de custos com licenças: 



VANTAGENS DA MODALIDADE SaaS

Por serem hospedados em nuvem, a modalidade SaaS permite a redução significativa da 

infraestrutura. Isso porque elimina a necessidade de servidores ocupando espaço, 

consumindo energia, demandando horas de manutenção e cuidados 

de equipe de TI. 

2. Redução de infraestrutura e manutenções

Elimina os custos com manutenção e upgrades de hardware, controle de                  

consumo dos recursos, uma vez que isso é gerenciado pelo fornecedor do serviço

A substituição da infraestrutura física para manter um produto 

por um serviço na nuvem  gera economia de espaço físico, e 

economia financeira.



VANTAGENS DA MODALIDADE SaaS

Ao optar pela modalidade SaaS, a empresa 

elimina a necessidade de administrar uma  

infraestrutura interna, incluindo manutenções 

periódicas e emergenciais, backups de seus 

dados e atualizações manuais de softwares. 

A equipe interna ganha mais tempo para focar o 

trabalho diário e concentra conhecimentos, 

energia e esforços no próprio negócio.

3. Foco no negócio

Menos horas construindo, 

mantendo e atualizando sistemas 

instalados significa mais horas 

cuidando da evolução da empresa  

evoluindo a própria empresa 

dentro do mercado.



A preocupação com a segurança e integridade dos dados e realização de

backups frequentes e garantia de integridade de seus dados passam a ser

parte do serviço oferecido

5. Segurança de dados e garantias de disponibilidade

Um contrato de SLA confere mais confiabilidade quanto à estabilidade do

serviço do provedor, bem como à disponibilidade do serviço

Vantagens da Modalidade SaaS



Uma das principais 

vantagens da modalidade 

SaaS é o fato de estar 

acessível a qualquer hora, 

em qualquer lugar. 

6. Acesso em qualquer hora, de qualquer lugar

Através de um navegador e uma conexão 

com a internet, os usuários têm acesso 

fácil em qualquer momento. Isso permite 

mais mobilidade, agilidade e praticidade 

para todos os colaboradores dentro e fora 

do ambiente de trabalho.

Vantagens da Modalidade SaaS



Não demanda requisitos mínimos das estações de trabalho 

para a instalação e funcionamento correto de novas versões 

de softwares

Vantagens da Modalidade SaaS

7. Atualizações constantes

A modalidade SaaS propicia acesso imediato ao 

sistema e às informações, bastando acesso a um 

navegador e uma conexão com a internet.

Fim dos 

downloads de 

patches 

intermináveis e 

instalações 

demoradas. 

No SaaS, a responsabilidade por 

atualizações é do prestador de serviço.
Fim dos 

problemas com 

atualização de 

sistemas! 


