


PORTFÓLIO 



FACILITE Sistema para Comércio 
Software relojoaria 
Software lojas de conveniência 
Software lojas de roupas 
Software loja de recarga de toner e cartuchos 
Software loja de materiais para construção 
Software loja de móveis 
Software loja de informática 
Software loja de ferramentas 
Software loja de equipamentos esportivos 
Software loja de eletrodomésticos 
Software loja de material elétrico 
Software loja de doces e rotisserie 
Software loja de departamentos 
Software loja de cosméticos 
Software loja de música e CD DVD 
 



FACILITE Sistema para Comércio 
Software loja de calçados 
Software loja de brinquedos 
Software loja de bijuteria, bijouteria, bijoux, chapeados e 
acessórios 
Software loja de 1,99 
Software loja livraria 
Software loja de papelaria 
Software loja de joalheria 
Software controle de estoque e vendas de produtos agrícolas 
Software controle de estoque de comércio de máquinas e 
equipamentos para informática 
Software loja produtos agropecuários em geral 
Software para casa de carnes e açougue 
Software para supermercados e mini-mercados 
Software para quitandas 
 



Objetivos 
 
•Melhorar os Processos Internos 
•Obter resultados de forma rápida e segura 
•Melhoria e rapidez no atendimento 
•Evitar a redundância de trabalhos 
•Gerar indicadores de desempenho 
•Proporcionar resultados para análise 

Objetivos e Benefícios 

Benefícios 
 
•Aumento das Vendas 
•Diminuição das Perdas no Estoque 
•Redução da Inadimplência 
•Otimização do Processo de Compras 
•Tomada de decisão mais rápida e segura 
•Melhora da Imagem da Empresa junto ao Cliente 
•Controle efetivo do Fluxo de Caixa 

do FACILITE Comércio 



 
A partir da Automação dos processos, as informações se tornam seguras, confiáveis e estão todo o tempo a disposição, 
através de um Banco de Dados, gerado e alimentado diariamente.  
 

A principal forma de obtenção dos resultados será: 
 
•  Relatórios Gerenciais 
•  Telas para Análise de Resultados 
 

Alguns exemplos de Resultados Gerenciais para Análise 
 
•  Resumo de Vendas por Linha de Produto (Necessidades de Compra, Markup, Giro....) 
•  Fluxo de Caixa Integrado (Contas a Pagar, Receber, Bancos, Cheques) 
•  Vendas por Representante (Comissão, Incentivo de Vendas, Projeção de Vendas) 
•  Vendas por Cliente (Clientes 80x20 – Promoções – Limites de crédito) 

Obter resultados de 
forma Rápida e Segura 



•  Acompanhamento das Metas de Venda 
•  Ajustes em índices e margens de preço com base na concorrência 
•  Monitoramento em processos de Promoção sazonal 
•  Índices de Ticket Médio  
•  Análise sobre o giro de produtos específicos (encalhe) 
•  Acompanhamento e Comparativos entre períodos específicos 
•  Acompanhamento de Campanhas pontuais (Sacolão, Feriados, Datas Comemorativas) 

Gerar Indicadores 
de Desempenho 



Todo administrador, nos dias atuais, pelo alto nível de concorrência, necessita ter em mãos 
informações que proporcionem um acompanhamento sobre os Resultados da Empresa: 
 
• Margem de Lucratividade 
• Projeções de Fluxo de Caixa  
• Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) 
• Relatórios de Projeções Financeiras 
• Análise de Crescimento (Vendas e Lucro) 
• Acompanhar Resultados Pontuais (Contas a Pagar, Receber, Vendas, Compras) 

Gerar Resultados 
para Análise 



• Pedido de Vendas 
• Contas a Receber 
• Contas a Pagar 
• Controle de Estoque 
• Pedido de Compras 
• Cálculo de Comissões 
• Cobrança Bancária (Boletos) 
• Fluxo de Caixa 
• Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 
• Alteração de Preços Parametrizadas 
• Controle de Promoções 
 

• Nota Fiscal Eletrônica 
• Emissão de Etiquetas de Preços 
• Plano de Contas Gerencial 
• Composição de Produtos 
• Administração do Crediário 
• Acertos de Saldo em Estoque 
• Controle de Cheques Pré-Datado 
• Controle Conta Corrente Bancária 
• Movimento de Caixa 
• SAT (S@T) 
• NFC-e 
• Matriz x Filial 

Módulos e Funcionalidades 



Telas dos Principais 
Módulos e Processos 
do Sistema 



Emissão do SAT e NFC-e 



•  Venda com código de barras 
•  Venda a Vista e Venda a prazo com emissão de confissão de dívida 
•  Abertura, Sangria, Reforço de Caixa 
•  Cadastro de Clientes e Produtos no Caixa 
•  Comunicação com Impressoras Fiscais, Leitores,  Gavetas de Dinheiro, Teclado 
44 teclas 
 

Venda Balcão e Venda Orçamento 



Cadastro de Produtos 



•  Permite relacionar o produto a Similares para venda 
•  Paleta específica para tratamento da NF-e, NFC-e e SAT 
•  Permite copiar os dados de um produto existente para um novo produto 
•  Mantém o cadastro de produtos aos Fornecedores 
•  Cadastro com tabelas para organização em Grupo, SubGrupo, Classes, Localização, Fabricante 
•  Possibilidade de cadastrar preços diferentes para Atacado e Varejo  
•  Sistema faz o tratamento de estoque dos produtos por localização 
•  Controla e gera a impressão do relatório de estoque Contábil 
•  Possibilidade de formação de preços básico 
•  Identificação do controle de estoque máximo e mínimo 
•  Captura de fotos dos produtos para exibição na tela de consulta 
•  Permite determinar preços especiais para promoção por intervalo de data 
•  Bloqueia a venda de produtos sem estoque 
•  Gerencia o valor do custo médio do produto 

Cadastro de Produtos 



Cadastro de Clientes 



•  Permite cadastrar pessoas autorizadas a comprar em nome do cliente 
•  Visualização da movimentação do cliente na tela de consulta 
•  Verifica e trata o limite de crédito do cliente na Venda 
•  Mantém o cadastro completo dos dados necessários para NF 
•  Possibilita o cadastro de dependentes com dados adicionais 
•  Permite o cadastro de produtos com preços especiais para o Cliente 
•  Faz validação do cadastro de CPF e CNPJ 
•  Cadastro para classificação do Cliente por tipo (A , B , C...) 
•  Permite a segmentação dos clientes por Idade, Salário, Escolaridade 
•  Possibilidade de gerenciamento e avaliação de crédito e bloqueios 
•  Opção para captura da foto do cliente 
•  Identificação dos clientes que deixaram de comprar 
•  Cadastro de Convênios para vincular o clientes na venda 
•  Permite estabelecer qual o representante que atende o cliente 

Cadastro de Clientes 



Contas a Receber 



•  Baixa de Contas a Receber Parcial / Total / Limite 
•  Emissão de Recibo das baixas 
•  Geração de Saldos de Baixa Automaticamente 
•  Emissão de Relatórios diversos 
•  Possibilidade de aplicar desconto ou acréscimo no recebimento 
•  Cálculo automático de Juros 
•  Relatório Resumo de Contas a Receber 
•  Lançamento manual de Contas a Receber 
•  Geração de Lançamentos Futuros (Previsões) 
•  Baixa rápida de Contas a Receber 
•  Consulta de Contas a Receber por Cliente ou Pedido 
•  Emissão de Carnê 

Contas a Receber 



Controle de Cheques Pré-Datados 



•  Cadastro de cheques recebidos 
•  Baixa de Cheques identificando a destinação 
•  Leitura e Gravação do CMC7 na base de dados 
•  Opção de pesquisa de cheques 
•  Relatórios diversos dos cheques registrados no sistema 
•  Identificação dos cheques devolvidos, evitando novas perdas 
•  Permite fazer a rastreabilidade do cheque 
•  Faz integração com o Fluxo de Caixa 
•  Possibilita consultar a quantidade de cheques recebidos por cliente 
•  Relatório dos cheques em carteira  

Controle de Cheques 
Pré-Datados 



Controle de Estoque 



•  Controle de Estoque do movimento de Entrada, Saída e Acertos 
•  Corrige automaticamente o estoque após qualquer alteração 
•  Possibilidade de zerar o estoque para uma nova contagem 
•  Gera o histórico de entradas e saídas 
•  Possibilidade de controle do estoque por Localização 
•  Identifica necessidades de compra através do estoque mínimo 
•  Auxilia nas compras através do estoque máximo 
•  Identificação rápida de produtos acima e abaixo do estoque determinado em cadastro 
•  Controle sobre o valor total do estoque 

Controle de Estoque 



NF-e Nota Fiscal Eletrônica 



•  Geração NF-e 2.0 pelo Pedido de Vendas 
•  Cancelamento de faixas de Nota Fiscal 
•  Permite o envio de e-mail na impressão da NF-e 
•  Visualização da DANFE antes da impressão facilitando a conferência 
•  Usa as configurações e parâmetros pré-cadastrados para facilitar e agilizar a geração e impressão 
•  Atende a todos os requisitos da Legislação Fiscal 
•  Faturamento rápido e envio automático dos arquivos para o cliente 
•  Agiliza o processo de emissão da NF-e sem precisar transportar arquivos 
•  Possibilita a emissão de Notas Fiscais de fechamento mensal 
•  Tem todas as opções de tratamento da Nota Fiscal Eletrônica 

NF-e Nota Fiscal Eletrônica 



Cobrança Bancária 



•  Geração de remessa dos boletos de várias contas do cliente 
•  Controle de títulos pela situação da cobrança 
•  Tratamento para diversos bancos 
•  Faz o tratamento do retorno da cobrança enviada pelo banco 
•  Padroniza a cobrança da empresa, gerando maior credibilidade junto aos clientes 
•  Otimiza o processo de geração da cobrança através de boletos, integrando ao Contas a Receber 
•  Transmite imagem de profissionalismo 
•  Gera o controle do Contas a Receber em tempo real 
•  Reduz despesas com serviços de entrega e postagem 
•  Permite o envio dos boletos por e-mail para o cliente 

Cobrança Bancária 



Emissão de Etiquetas de Preço 



•  Configuração da etiqueta de acordo com a necessidade do cliente 
•  Impressão de etiquetas em diversos modelos de impressoras 
•  Impressão por escolha de produtos 
•  Gera etiquetas para Gôndola 
•  Etiquetas com código de barras agilizam no processo de venda 
•  Torna o auto-atendimento possível reduzindo a necessidade de vendedores 
•  Padronização das etiquetas do estabelecimento comercial 
•  Geração das etiquetas para nota fiscal de entrada 
•  Geração das etiquetas por Fornecedor quando do aumento de preços 

Emissão de Etiquetas de Preço 



Movimento do Caixa 



•Controle de débitos e créditos movimentados pela empresa no dia 
•Totalizadores do caixa separados por cobrança 
•Gera movimento detalhado ou sintético dos lançamentos 
•Permite controle de diversos caixa durante o dia 
•Controla o responsável pela abertura do caixa 
•Opções de sangria, reforço e lançamentos diversos 
•Gera lançamentos do Livro de Caixa Diário 
•Efetua fechamento de caixa de forma simples 
•Permite obter o saldo atual em caixa a qualquer momento 
•Nos lançamentos pode ser identificado a destinação através do plano de contas 

Movimento do Caixa 



Contas a Pagar 



•  Relacionamento das contas com Centro de Custos 
•  Lançamentos futuros para projeção do Fluxo de Caixa 
•  Lançamentos futuros gerando parcelas 
•  Baixa rápida por período 
•  Relatórios de Contas a Pagar com filtros 
•  Gera projeções de pagamentos para acompanhamento diário 
•  Relacionamento dos lançamentos com o Plano de Contas gerencial 
•  Permite que as necessidades de caixa sejam identificadas 
•  Lançamento integrado com a Entrada de Produtos 

Contas a Pagar 



Cálculo de Comissões 



•  Permite definir a base de cálculo da comissão por representante 
•  Gera cálculo da comissão para representante interno e externo 
•  Gera cálculo da comissão com base na venda 
•  Gera cálculo da comissão com base no recebimento 
•  Gera cálculo da comissão com base no produto 
•  Mantém cálculo de comissão por tabela de desconto 
•  Permite lançamento de despesas na conta corrente do representante 
•  Pagamento de comissão diferenciada por representante 
•  Relatórios de fechamento da comissão 
•  Impressão de extrato de comissão para o representante 

Cálculo de Comissões 



Integração Matriz x Filial 



Gráficos - 
Análise Visual dos Resultados 



Gráfico - 
Vendas por Marca 



Gráfico - 
Vendas por Negociação 



Gráfico - 
Contas a Receber por Vencimento 



Gráfico - 
Contas a Receber por Forma  Cobrança 



Gráfico - 
Contas a Pagar por Data/Vencimento 



FACILITE Sistema para Comércio 

A melhor solução ! 
 


