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A SOLUÇÃO PARA SUA 
EMPRESA !

O BILDR® foi criado com o objetivo de ser 
eficiente na produção e fácil na utilização, 
justamente para que você e sua equipe 
alcancem os melhores resultados.



CONSTRUÇÃO DE 
APLICATIVOS NATIVOS

- Projetos extensos

- Grande alocação de profissionais

- Alto valor financeiro

- Necessidade de conhecimento em 

múltiplas linguagens de programação



CONSTRUTOR
DE APLICATIVOS

- Desenvolvimento simplificado e rápido;

- Baixo Custo de implantação e aprendizado;

- Baixa alocação de profissionais em projetos;

- Sem necessidade de conhecimento em múltiplas 

linguagens de programação;

- Desenvolvimento Multiplataforma;

- APPs mais leves e com mais simplicidade nas 

atualizações.



BUSCA
DE MÃO DE OBRA

Com desenvolvimento de aplicações nativas, surge a 
necessidade de contratação de novos profissionais 
especializados em tais atividades.

Com o BILDR® esta busca se torna 
desnecessária devido a grande simplicidade da 
ferramenta.

Seus próprios analistas estarão completamente 
hábeis a desenvolver aplicações.



O MAIS
RÁPIDO NA ASSIMILAÇÃO

Com  o BILDR® garantimos que em 15 dias os 
analistas de sua empresa estarão aptos para 
desenvolverem suas primeiras aplicações 
multiplataforma.



APLICAÇÕES
MULTIPLATAFORMAS

As aplicações criadas no BILDR®
podem ser executadas em 
plataformas iOS, Android e Web.

Sem a necessidade de criar mais de 
um projeto. Tudo em um único 
lugar. Simples como tem que ser!



MULTIPLATAFORME-SE!

Com o BILDR® é possível criar
aplicações para que seus clientes,
vendedores e fornecedores
tenham um maior conforto,
acessibilidade e velocidade.

Mantenha-se atualizado com as
melhores tecnologias do mercado,
e elimine desperdícios de
processo.

Esteja sempre um passo a
frente de toda a sua concorrência
atingindo seus clientes de
maneira mais eficiente.





CONEXÃO
COM BANCO DE DADOS

O BILDR® conecta diretamente
com seu banco de dados
de forma fácil e rápida.

Bancos SQL Server, Oracle e 
PostgreSQL já homologados.



DESENVOLVIMENTO
EM CLOUD E 
ON PREMISE
À SUA ESCOLHA

Desenvolvimento em Cloud para maior 
flexibilidade, eficiência e valor estratégico.

Desenvolvimento On Premise para maior 
segurança, controle e gestão.

Com o BILDR® a escolha é SUA,
desenvolvimento em Cloud e
On Premise para maior facilidade
de implantação em seu sistema.



APRESENTAÇÃO
DA FERRAMENTA

Para acessar o BILDR®, cada usuário
terá um acesso USERNAME /
PASSWORD definido dentro da própria
ferramenta pelo responsável da área na
empresa.

Cada acesso tem restrições e
permissões também definidas pelo
responsável, oferecendo assim, maior
segurança para sua empresa.

SIMPLES, RÁPIDO e SEGURO!



PRINCIPAIS
COMPONENTES

CÂMERA

DATA-TABLE ASSINATURA

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS



RECONHECIMENTO
FACIAL

RECONHECIMENTO
DE PLACAS DE VEÍCULOS

O BILDR® conta ainda com o componente de reconhecimento facial, 
capaz de identificar todos os pontos do rosto de uma pessoa e 
comparar com outra face.

Com este elemento, é possível desenvolver sistemas com maior 
segurança e tecnologia.

O componente de reconhecimento de placas de veículos é capaz de 
obter através de uma imagem as letras e números que compõem a 
identificação do automóvel fotografado.

Este elemento torna-se de grande ajuda para agilidade e facilidade no 
cadastro de veículos ao seu sistema.



AMBIENTE DE 
DESENVOLVIMENTO

O BILDR® oferece um ambiente
de desenvolvimento agradável
(user friendly), tornando assim,
o desenvolvimento de
aplicações muito mais eficaz e
rápido.

Utilizando seus componentes e 
propriedades, um usuário com 
pouca experiência é capaz de 
desenvolver sistemas robustos 
e com incrível design.





SUPORTE
SEMPRE PREPARADO

Possuímos uma equipe de suporte e 
treinamentos, capacitada e preparada 
para a solução de qualquer problema 
ou dúvida que haja durante o 
desenvolvimento. Ela ajudará os seus 
analistas antes mesmo do primeiro 
uso da ferramenta.



http://www.bildr.com.br

(11) 5594-1519 – Bruno Loureiro

Bruno.loureiro@fusionsolutions.com.br


