
Novas e melhores experiências
para o seu negócio
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uniram suas vivências, expertises e

anos de trajetória
de cada empresa.

criaram uma companhia que
já nasce com grande know-how de



Equipe e Ideológica, mesmo concorrentes tinham um mesmo foco: 
oferecer o melhor para o mercado e para seus clientes.

Encontros em eventos do segmento de lavanderias, 
estreitaram nossos laços.

Percebemos nossa sinergia e que poderíamos unir
forças para agregar ainda mais a rotina de quem
segue com a gente.

Assim nasce a fusão



Somos a 

Uma nova experiência de 
soluções em tecnologia e 
inovação à disposição de 
diferentes negócios.

OLÁ!



Nascemos para agregar, somar e 
FAZER A DIFERENÇA NO DIA A DIA 
DAS PESSOAS. 

Somos uma companhia, 
COMPROMETIDA com nossos
PARCEIROS/CLIENTES E NO VALOR 
DESSAS RELAÇÕES QUE 
FORTALECEM O MERCADO.

Inovação, tecnologia de ponta e 
expertise de anos de atuação faz
parte da essência IDEX.

Valores Soluções

SOFTWARES e APLICATIVOS 
que atendem diferentes 
mercados de atuação:



Um TIME 

INTEGRADO,
maior estrutura para 
impulsionar nossos clientes, 
com especialistas atuando no 
desenvolvimento de 
produtos, implantações, 
suporte, atendimento e etc.



Principais dúvidas?

A Ideológica foi comprada pela Equipe ou vice versa? 
Quem comprou quem? 

Não há compra de nenhuma empresa. As duas companhias se juntaram para oferecer um melhor 
serviço no segmento de tecnologia em softwares e aplicativos para lavanderias, ateliês de costura 
e sapatarias.

O que o cliente ganha com essa fusão? 

A fusão irá favorecer todos com mais opções de softwares e aplicativos, além de melhorias e 
atualizações constantes. Tudo isso, visando ainda mais a qualidade de nossas soluções e o suporte 
aos nossos clientes.



Principais dúvidas?

Eu pegava o boleto no App, vai continuar por lá? Terá 
alguma mudança? 

Os boletos têm envio oficial pelo e-mail de cadastro da loja, caso prefira entre em contato para 
fazermos ajuste cadastral. O APP que disponibiliza o boleto já está em funcionamento e pode ser 
utilizado para baixar os boletos, o mesmo ficou inoperante por algum tempo, porém, já está 
liberado novamente. 

Tenho sistema das duas empresas continuo precisando 
pagar os dois?

Caso opte por continuar com os dois sistemas o pagamento dos dois contratos devem seguir 
normalmente, você receberá mais de um boleto da IDEX Soluções. Se tiver dúvidas, favor entrar em 
contato com nosso financeiro em financeiro@idexsolucoes.com.br .

mailto:financeiro@idexsolucoes.com.br


Principais dúvidas?

Terá mudança nos telefones de atendimento ou devo 
ligar somente para telefone da minha unidade de 
origem?

Por enquanto, não teremos mudanças nos telefones, manteremos os números das unidades de 
origem. Caso tenha alguma dúvida estaremos a sua disposição.

Boletos terão Débito Automático? 

Por enquanto não, somente via DDA. Os boletos são todos registrados, verifique no DDA do seu banco, 
você encontrará o boleto para somente dar um OK. Lembre-se que a Equipe e Ideológica agora é: “ESI 
VGM INFORMÁTICA LTDA (Idex Soluções)”. 



IDEX GUARULHOS

IDEX SÃO PAULOCaso tenham qualquer dúvida ou
dificuldade estaremos aqui para 
atendê-lo. 

www.idexsolucoes.com.br

comercial@idexsolucoes.com.br
suporte@idexsolucoes.com.br

ouvidoria@idexsolucoes.com.br

(11) 2137-5800

(11) 3155-4555

Contatos

http://www.idexsolucoes.com.br/
mailto:commercial@idexsolucoes.com.br
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