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Especializado em baterias automotivas | A energia que a sua empresa precisa.

Organize, padronize e otimize

O ERP é uma plataforma de software criada para reduzir custos operacionais, eliminar retrabalho,
possibilitar o rastreamento, integrar departamentos, organizar e padronizar o fluxo de informações
e otimizar processos de uma empresa, simplesmente armazenando todas as informações do
negócio em um único banco de dados.

Solução ideal

A adoção dessa solução é ideal para atender as necessidades de pequenas, médias e grandes
empresas dos segmentos de varejo, distribuição e indústria que não tenham uma gestão
informatizada ou para empresas que buscam um diferencial.

Acompanhamento dos resultados

Totalmente integrado, permite flexibilidade na conﬁguração do tratamento das regras de negócio,
adaptando-se com muita facilidade aos mais diversos modelos de negócio. Gera dados sólidos
que possibilitam transformá-las em informações gerenciais para auxiliar na tomada de decisões.

Características
Sistema multi empresa.
Atende a legislação ﬁscal em todo o território nacional.
Bloco K.
Calcula ICMS, IPI, ISS, PIS, Coﬁns, IR e Substituição
Tributária.

Integrado com
Compras
Vendas
Financeiro
App Mobile

Estoque
Fiscal
PCP
B.I.

Emissão de documentos ﬁscais eletrônicos (NFe, NFCe,
NFSe, CTe, MDFe e CCe).
Conta corrente de clientes.

Transporte
Serviços
Diretoria
Pedido
Eletrônico

Controle de sucatas e créditos.
Controle de cheques de terceiros e pré-datados.
Mini indústria, conceito aplicado à industrialização de
produtos de matéria-prima dentro da indústria.
Painel de programação, acompanhamento do tempo
das células de produção e reprogramação.
Apontamento automatizado de produção.
Calcula necessidade de matéria-prima por ordem de
produção.

Previsões das ordens de produção e saldos por processos.
Controle de garantias e laudos técnicos procedentes
e improcedentes.
Rastreabilidade de produtos por lote.
Captação de vendas por telemarketing, força de vendas,
pedido eletrônico e PDV (frente de loja) com controle de
sucata.
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