Vensis Eventos

Vensis Eventos
Este é o módulo que operacionaliza e gerencia seus eventos. Organizar reuniões,
cursos, palestras, treinamentos, apresentações e outros eventos incluindo os recursos
necessários como salas, equipamentos, reservas, convites e muito mais torna-se uma
tarefa mais simples e rápida com a utilização do Vensis Eventos.

1.1 Funcionalidades
O Vensis Evento foi desenvolvido para atuar em diversos segmentos de mercado.
Totalmente integrado ao Vensis ERP (e Vensis Associação), aproveita os cadastros das
Pessoas (físicas ou jurídicas) e também alimenta e utiliza informações do financeiro.
Abaixo apresentamos alguns dos usos mais comuns do Vensis Eventos.

1.1.1 Gerenciamento de Eventos Próprios
Qualquer entidade que realize eventos como cursos, palestras, seminários, congressos,
verá grande valia nesta ferramenta. As empresas e seus contatos que já estão em seu
cadastro já estarão aptas a serem inseridas e convidadas para os eventos realizados,
evitando retrabalho e aumentando a agilidade e a segurança dos processos.
O sistema trata desde a captação de pessoas para o evento, auxiliando na divulgação
pelo mailing existente, até a execução do processo de inscrição, acompanhamento do
evento em si e finalização do processo, além do completo gerenciamento das cobranças
dos participantes e dos custos de organização e realização.
Empresas especializadas em eventos e cursos também podem aproveitar esta
ferramenta, pois além de gerenciar os eventos, toda parte administrativa e financeira
poderá ser gerenciada pelo Vensis ERP.

1.1.2 Reuniões
Este módulo foi desenvolvido para suprir a demanda de gerenciamento de reuniões.
Controle dos convites dos participantes, gerenciamento da pauta das reuniões para
aprovação e posterior montagem da ata, execução da reunião com gerenciamento das
pautas tratadas e pendências para a próxima reunião, controle de participantes, etc.

1.1.3 Conventions Bureaus
Especificamente para os Conventions Bureaus o Vensis Eventos possui diversas
ferramentas que automatizam 100% dos processos. Controle e gerenciamento da
captação dos eventos com histórico de todas as edições envolvidas, mantenedores e
demais fornecedores alocados nos eventos, apoio aos eventos captados, gerenciamento
das viagens, controle do Room Tax, etc.

1.2 Detalhamento – Estrutura básica
1.2.1 Tipo de Evento
São os tipos de eventos que podem ocorrer, agrupando eventos comuns para
segmentação de informações. Exemplos: curso, palestra, festa, congresso (conjunto de
eventos), reuniões, etc.
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1.2.2 Evento
Evento: é o evento com seus dados básicos, independente da execução especifica em
um determinado ano. Por exemplo: “Fórum da Liberdade”.
Uma série de informações referentes ao evento são armazenadas, bem como o
programa padrão e o controle das pessoas envolvidas na organização e produção do
evento.

1.2.3 Edição do Evento
Evento/Ocorrência: é a ocorrência de um Evento em um determinado local, data, etc.
Tomando o mesmo exemplo acima, é a XV Edição do Fórum da Liberdade que ocorreu
na cidade tal, data, etc.
É o local que determina a existência de uma turma onde um evento efetivamente é
executado. Parte das informações do evento são transferidas para a sua edição, onde as
informações são completadas com os dados da execução especifica. Local,
participantes, organizadores, datas, tudo é gerenciado na Edição do Evento.
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1.2.4 Inscrições
Turma: são as Pessoas e Contatos que participaram da Ocorrência do Evento. Nela são
realizadas as inscrições ou matrículas, gerenciando valores e integrando ao Financeiro.
São gerenciados:


Tipo de Inscrição e Inscrição (Operação)



Inscrições em eventos relacionados (Cursos)



Preço da inscrição, que será lançado no financeiro



Situação da inscrição



Valor da Inscrição e Ingressos



Controle / Lista de Presença / Chamadas



Notas e Certificados



Crachás

Rua Américo Vespúcio, 71 – Porto Alegre / RS – (51) 3012-4444
comercial@vensis.com.br – www.vensis.com.br

1.2.5 Pesquisas
Inúmeras pesquisas podem ser realizadas, cruzando eventos e suas edições com os
participantes.
O mailing principal do Vensis, através da tela de “Relatório de Pessoa – Complementar”
está totalmente integrado ao processo de eventos, permitindo cruzar informações dos
cadastros padrões de Pessoas (clientes, funcionários, etc.) com suas participações nos
eventos criados.
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