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INFORSYSTEM
Soluções em Softwares de Gestão, Serviços, Produtos e Infraestrutura de TI.
Em atuação no mercado desde 1995, a Inforsystem Tecnologia leva suas soluções a pequenas, médias e grandes empresas, de mais de 80 municípios e 15
estados brasileiros, proporcionando soluções e resultados a seus clientes. Nosso sucesso é reflexo da constante evolução de uma equipe de profissionais
experientes, comprometidos e qualificados, que se empenham em lhe oferecer soluções inovadoras e lucrativas.
A Inforsystem oferece produtos que atendem às exigências do mercado, tanto em softwares e serviços, que são desenvolvidos sob medida para cada
cliente, quanto em hardwares e infraestrutura, que contam com a garantia de qualidade e robustez desenvolvida por grandes marcas mundiais.
Seja um parceiro Inforsystem e usufrua das soluções em softwares de gestão, serviços, produtos e infraestrutura de TI.

Visão

Missão

Ser referência nacional em desenvolvimento de softwares de gestão,

Oferecer softwares de gestão, serviços e produtos de TI, com o objetivo

serviços, produtos e infraestrutura de TI corporativa, capazes de

de aprimorar soluções e resultados que satisfaçam clientes e parceiros,

proporcionar soluções tecnológicas de qualidade através de pesquisa e

privilegiando o desenvolvimento dos processos empresariais que

inovação.

garantem a lucratividade e a segurança.

Equipe de profissionais da Inforsystem, o nosso maior patrimônio.
A Inforsystem Tecnologia possui em sua equipe profissionais constantemente atualizados e com formação acadêmica nas áreas de engenharia de
computação, especialista em qualidade de software, tecnólogo em redes de computadores, tecnologia, técnico em contabilidade, administração, dentre
outras, além de conhecimentos em regras de negócios.
A fim de proporcionar a melhor solução para cada cliente, transformando o investimento em lucratividade, a Inforsystem prioriza o atendimento técnico de
qualidade com assistência rápida, eficiente e de alto padrão, acompanhamento online pela supervisão de qualidade dos atendimentos realizados e controle
do grau de satisfação dos nossos clientes, o que garante o bom relacionamento com nossa clientela.

Linha de Negócios

SOFTWARE DE GESTÃO
EMPRESARIAL

SOFTWARE DE
GESTÃO CONTÁBIL

SOFTWARE EMISSOR
DE NF-e, NFS-e, CT-e, SPED
E CUPOM FISCAL

Nossas Soluções Atendem aos Seguintes
Ramos de Atividades:
COMÉRCIO ATACADISTA
E VAREJISTA

REVENDA E CONCESSIONÁRIAS
DE VEÍCULOS, MOTOS E NÁUTICA

INDÚSTRIAS

SINDICATOS E ENTIDADES
DE CLASSE

COOPERATIVAS

EMPRESAS DE TECNOLOGIA

ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS

CONDOMÍNIOS

PRESTADORES DE SERVIÇOS A
CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA,
ÁGUA E ESGOTO

HOSPITAIS

CONSTRUTORAS E EMPREITEIRAS

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

LATICÍNIOS

EMPRESAS DE VISTORIA
VEICULAR E AMBIENTAL

PRESTADORES DE SERVIÇOS,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OFICINAS
E SERVIÇOS EM GERAL

EMPRESAS DE GUARDA E
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO
DE DOCUMENTOS

AGRONEGÓCIOS

GOVERNO

ERP, CRM, WORKFLOW
E GED NAS NUVENS

PROVEDOR DE SERVIÇOS
E FÁBRICA DE
SOFTWARE

SOLUÇÕES EM
INFRAESTRUTURA
& OUTSOURCING

DATA CENTER

Software de Gestão Empresarial

Características principais:
• Controle de diversas empresas, filiais e grupos econômicos;
• Cadastro de cliente, prospect, fornecedor e produtos únicos para o
grupo econômico;
• Controle automático de descontos e créditos;
• Controle de estoque por grupo econômico ou filiais;
• Controle de preços dos produtos e serviços em diversas moedas, grupo
econômico e filiais;
• OS para qualquer tipo de prestação de serviços;
• Faturamento de produtos, serviços, ECF, PDV, TEF;
• Faturamento fixo de contrato;
• Nota fiscal eletrônica de produtos – NF-e;
• Nota fiscal eletrônica de prestação de serviços – NFS-e de diversas

Software de Gestão Empresarial

• Importação da NF-e do portal NF-e, pelo código de barras;

Para auxiliar na administração dos diversos departamentos de sua em-

• Controle automático da margem de lucro líquido;

presa, a equipe da Inforsystem Tecnologia desenvolveu o SAN Gerencial,

• Gestão financeira;

um software modularizado que possibilita alta portabilidade entre os

• Centro de custo financeiro;

sistemas operacionais e banco de dados existentes, bem como a possi-

• Movimento de tesouraria, bancos e caixa;

bilidade de utilização na intranet, internet e até na computação em

• Integração com cobrança bancária;

nuvem.

• Integração com extrato bancário e conciliação automática;

cidades;

• Importação de tabelas de preços de fornecedores;
Com interface simples o SAN Gerencial possibilita a integração entre

• Geração automática dos lançamentos fiscais;

todos os departamentos da empresa, tais como produção, vendas,

• Geração automática dos lançamentos contábeis;

serviços, financeiro, tesouraria, administração, relacionamento com o

• Controle e automação dos processos industriais;

cliente, contabilidade, dentre outros.

• CRM;
• Workflow;

Com a automação proporcionada gera-se grande redução no tempo de

• GED;

execução dos processos internos, proporcionando diminuição de

• Folha de pagamento;

custos e aumento da produtividade e lucratividade.

• Escrita fiscal;
• CIAP;

O software SAN Gerencial atende com excelência às demandas

• Lucro presumido;

administrativas em diversos segmentos do mercado, principalmente nos

• SPED fiscal, contábil, Pis e Cofins;

setores de comércio atacadista e varejista, indústrias, cooperativas,

• Contabilidade;

escritórios contábeis, prestadores de serviços às concessionárias de

• Ativo imobilizado e depreciação;

energia, água e esgoto, construtoras e empreiteiras, laticínios, pres-

• Lalur;

tadores de serviços, assistência técnica, oficinas e serviços em geral,

• Rotinas específicas para cooperativas;

agronegócios, revenda e concessionárias de veículos, motos e náutica,

• Rotinas específicas para prestadoras de serviços às concessionárias

sindicatos e entidades de classe, empresas de tecnologia, condomínios,

de energia elétrica e água;

hospitais, escritórios de advocacia, empresas de vistoria veicular e

• Rotinas específicas para laticínios;

ambiental, empresas de guarda e gerenciamento eletrônico de docu-

• Rotinas específicas para empresas de vistoria veicular e ambiental.

mentos e governo, independente do tamanho da empresa.

Integração entre
os sistemas:
SAN
Nuvens
ERP, CRM,
WORKFLOW
e GED

Software de Gestão
e Rastreabilidade
do Leite

NF-e
NFS-e
CT-e

Tabela de Preços
de Fornecedores

Software de
Cobrança Eletrônica
e Movimentação
Bancária

Gestão
Empresarial

LALUR

SPED

Escrita
Fiscal

Folha de
Pagamento

Contabilidade

Ativo
Imobilizado

CIAP

Software
Ponto
Eletrônico

Inventário

Livro
Caixa

Febraban

Lucro
Presumido

Software do
Governo Federal,
Estadual
e Municipal

Software de Gestão Contábil
San Contabilidade
• Automação de todos os processos relativos à contabilidade;
• Atendimento às regras contábeis da ANS – Agência Nacional de Saúde
• SPED contábil;
• Integração com o software de gestão empresarial – ERP;

Soluções
Modularizadas
em Gestão Contábil

• Integração com os sistemas governamentais pertinentes à contabilidade.

San Lalur
• Automação de todos os processos relativos ao lalur;
• Geração dos lançamentos contábeis relativos ao lalur.

San Ativo Imobilizado e Depreciação
• Automação de todos os processos relativos ao controle patrimonial
e depreciação;
• Geração dos lançamentos contábeis relativos à depreciação.

Características principais:

San Escrita Fiscal
• Automação de todos os processos relativos à escrituração fiscal;
• Geração do livro caixa;
• Geração do inventário;

Software de
Gestão Contábil
A gestão contábil de uma empresa não admite erros, pois eles
significam perda de tempo e capital investido.
Para garantir maior eficiência nesses serviços, a Inforsystem criou o
San – Gestão Contábil, com os módulos San RH, San Contabilidade,
San Lalur, San Ativo Imobilizado e Depreciação, San Escrita Fiscal,
San CIAP e San Lucro Presumido.

• Geração de todos os lançamentos contábeis referentes à escrituração fiscal;
• SPED fiscal, Pis e Cofins;
• Livro eletrônico;
• Integração com o software de gestão empresarial – ERP;
• Importação dos movimentos a partir dos arquivos XML da NF-e, NFS-e,
CT-e e Padrão sped;
• Importação da NF-e do portal NF-e pelo código de barras;
• Integração com os sistemas governamentais pertinentes à
escrituração fiscal.

San CIAP
• Automação de todos os processos relativos ao controle do ICMS

San RH
• Automação de todos os processos relativos à folha de pagamento de pessoal;
• Geração de todos os lançamentos contábeis referentes à folha de pagamento;

do imobilizado;
• Geração dos lançamentos fiscais pertinentes ao imobilizado.

• Integração com o software de gestão empresarial - ERP;

San Lucro Presumido

• Integração com o sistema bancário para crédito de salários em conta bancária;

• Execução dos cálculos relativos à apuração do lucro presumido;

• Integração com os sistemas de ponto eletrônico;

• Integração com os sistemas governamentais pertinentes ao lucro

• Integração com os sistemas governamentais pertinentes à área trabalhista.

presumido.

Software Emissor de NF-e, NFS-e,
CT-e e Cupom Fiscal
• Possibilita o cadastramento de várias empresas e filiais (grupos
econômicos), compartilhando entre o grupo um cadastro único de
clientes, cooperados, fornecedores, transportadoras, produtos,
dentre outros;
• Possui cadastros de clientes, cooperados, avalistas, emitentes de
cheques, fornecedores, transportadoras, representantes, prospects
e operadoras de crédito. Os cadastros podem ser individuais, por
empresa ou por grupo de empresas, evitando o recadastramento dos
mesmos quando utilizados pela matriz e filial;
• Possui banco de dados com CEP e preenchimento automático de
endereços a partir do CEP localizado;
• Possui cadastro de produtos e serviços completos. Os cadastros
podem ser individuais por empresa ou por grupo de empresas,
evitando o recadastramento dos mesmos quando utilizados pela
matriz e filial;
• Possui cadastro de NCM/NBM já incluso no sistema;
• Possui cadastro de CFOP já incluso no sistema;

Características principais:

• Possui controles parametrizáveis de tributação (ICMS, IPI, II, PIS, COFINS, SUPER SIMPLES e ISSQN) para clientes contribuintes e não
contribuintes do ICMS, reduzindo a necessidade de usuários conhecedores da legislação de ICMS, IPI, II, PIS, COFINS, SUPER SIMPLES e

Software Emissor de Nota Fiscal
Eletrônica, Conhecimento de
Transporte Eletrônico e Cupom
Fiscal

ISSQN;
• Possui cadastro de custos operacionais para cálculo automático do
preço de venda com sugestão do preço, preservando a margem de
lucro líquido, bruto etc.;
• Possibilita o controle total do estoque;
• Efetua o cálculo do imposto automaticamente para emissão da nota

Com a NF-e, NFS-e e CT-e sua empresa reduz custos com impressão,

fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico e cupom

consumo de papel, envio e armazenagem de documentos, simplifica as

fiscal;

obrigações acessórias como dispensa de AIDF, além de minimizar o tempo
de parada de caminhões em postos fiscais e incentivar o relacionamento
eletrônico com os clientes (B2B).
Para adequar sua empresa a essa realidade, a Inforsystem oferece o San
Light, um software de emissão de nota fiscal eletrônica, conhecimento de
transporte eletrônico e cupom fiscal, que se integra completamente com
o San – Gestão Empresarial e San – Gestão Contábil. Assim a gestão da
sua empresa torna-se mais simples, ágil e rentável.
Conheça outros atributos do San Light para auxiliar as rotinas
administrativas de sua empresa.

• Gera a NF-e de importação e exportação;
• Emissão do DANFE;
• Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços de Goiânia / GO, Aparecida
de Goiânia / GO, Anápolis / GO, Jacareí / SP, Alta Floresta / MT,
Andradina / SP, Araguaína / TO, Bonito / MS, Cascavel / PR, Cruz Alta /
RS, Cuiabá / MT, Dourados / MS, Naviraí / MS, Nova Alvorada do Sul /
MS, Nova Olímpia / MT, Praia Grande / SP, Rio Brilhante / MS, Santa
Maria / RS, São Vicente / SP, Serrana / SP, Sidrolândia / MS, Sorriso /
MT, Três Corações / MG, Varzea Grande / MT e Xanxerê / SC, dentre
outros;

• Envio automático por e-mail dos arquivos XML e DANFE para os
clientes e transportadoras;
• Emissão do cupom fiscal;
• Possibilita integração com os sistemas de cartão de crédito e débito
(TEF) das principais bandeiras existentes;
• Possibilita a emissão do mapa resumo do ECF/PDV referente à redução Z,
totalmente automatizado, sem a necessidade da digitação de dados;
• Diversos relatórios de compras, vendas, movimentações de estoque,
clientes, dentre outros;
• Possibilita a geração dos arquivos XML das notas fiscais eletrônicas e
conhecimento de transporte eletrônicos para integração com o sistema de
escrituração fiscal;

• Importação da NF-e do portal NF-e pelo código de barras;
• SPED;
• Armazenamento dos arquivos digitais das notas fiscais eletrônicas
dentro do próprio banco de dados, em atendimento à exigência legal de
guarda dos arquivos por cinco anos.

A nota fiscal eletrônica e o conhecimento de transporte eletrônicos já são uma
realidade no Brasil e faz bem à sua
empresa.
Nossa solução vai muito além de
imprimir apenas documentos fiscais
obrigatórios, é um excelente gestor para
micro e pequenas empresas!

ERP, CRM, WORKFLOW e GED na Nuvem
Neste momento você deve
estar se perguntando, mas
como tudo funciona?

GED
Documentos

Tudo se torna simples porque o San Nuvens irá
gerenciar todo o processo de gestão para você, e
a sua empresa não terá nenhum gasto com
infraestrutura e profissionais especializados em TI
Powered by

Organização

- Tecnologia da Informação. A Inforsystem já
possui em seu data center a mais alta tecnologia,
garantindo o bom funcionamento do seu negócio.
Preparação

Com o San Nuvens seus clientes, através de uma
credencial, terão acesso em tempo real ao site da
sua empresa e poderão se beneficiar de alguns
serviços como download de segunda via de

San Nuvens

boletos, renegociações de parcelas em atraso

A Inforsystem Tecnologia, na busca constante de inovação, criou a

e emitir 2ª via de NFEs - Notas Fiscais Eletrônicas,

Captação

com cálculo atualizado para pagamento, consultar
plataforma San Nuvens. Esta plataforma de trabalho irá criar um novo elo

arquivos XML - Extensible Markup Language

entre a Inforsystem, o contabilista, os clientes dos contabilistas e as

(Linguagem Padronizada de Marcação Genérica)

empresas, proporcionando solução única para a gestão das empresas,

das NFEs, cotações de diversas moedas,

CRM - Customer

Management (Gestão de Relacio-

catálogos de produtos, vídeos de treinamento,

namento com o Cliente), Workflow (Fluxo de Trabalho), GED - Geren-

manuais, proporcionar atendimento aos clientes

ciamento Eletrônico de Documentos e o tratamento das informações

para solicitação de serviços e processos de forma

necessárias aos contabilistas para a apuração de impostos, geração da

online ou offline, CRM e também fornecer o

Relationship

contabilidade e atendimento das obrigações fiscais.

Tratamento

Indexação

acesso completo a todos documentos dos seus
clientes através do GED.

O padrão inovador da plataforma San Nuvens coloca tudo o que você

Armazenamento

precisa ao alcance de suas mãos em qualquer lugar que esteja, utilizando
os mais variados dispositivos tecnológicos com acesso à internet e total

Workflow

mobilidade do usuário, fazendo todo o gerenciamento das informações de
seu negócio em tempo real. Tudo isso, garantindo segurança, facilidade
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um relatório de vendas do dia ou um financeiro a receber, até mesmo um
balancete mensal, sem precisar que alguém o envie por e-mail. Com o San
Nuvens tudo se torna muito mais prático e fácil.
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Status?

na sua empresa, de qualquer lugar do planeta. Imagine você visualizando

Preencher
Solicitação

Aprovado

dispositivos portáteis como notebooks, tablets e smartphones você
poderá acessar o San Nuvens e ficar por dentro de tudo o que acontece
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Negado

Agora você poderá tirar as suas merecidas férias e através de

Aprovado

operacional ou hardware.

Cli
en
tes
Status?

respectivos clientes, não se limitando a estar em um único sistema

Negado

na integração de vários processos dentro da empresa e de seus

Você como operador do San Nuvens, com sua devida credencial
administrativa, poderá utilizar todos os recursos disponíveis para seus
clientes e também gerenciar todos os acessos realizados por seus
clientes, cadastrar novas credenciais, ativar novos clientes, consultar
débitos atualizados dos seus clientes, consultar e emitir 2ª via de notas
fiscais eletrônicas, arquivos XML das NFEs, gerenciar os atendimentos
realizados aos seus clientes e acompanhar o andamento dos processos
de todas as solicitações criadas de forma online ou offline, CRM, publicar
e gerenciar quaisquer documentos no GED e muito mais.
Você estará economizando dinheiro com a redução nos gastos de papel,
suprimentos, energia elétrica, despesas com serviços de mensageiros
para envio e coleta de documentos junto a seus clientes e espaço físico
para armazenagem de documentos. E o que é mais importante,
melhorando a visibilidade da sua empresa junto à sua base de clientes,
tornando-a mais ágil, eficiente e ecologicamente correta.
Para a empresa contábil os benefícios são ainda maiores, pois seus
clientes poderão solicitar cálculos de rescisões, férias, folha de
pagamento, recibos de pagamento, guias de recolhimento, documentos
contábeis, balancetes, livros contábeis, livros fiscais e todos serviços
ligados a rotina contábil, podendo ainda fazer o download dos mais
variados documentos, tais como contrato social e quaisquer outros
documentos armazenados no GED. Seu cliente poderá fazer o
cadastramento de funcionários novatos e enviar o resumo do ponto
através do site da sua empresa contábil.
Se o seu cliente utilizar os Softwares de Gestão da Inforsystem, você
terá acesso imediato a toda movimentação de entradas e saídas, notas
fiscais eletrônicas, arquivos XML, movimentação financeira e tudo mais
para realizar os serviços fiscais e contábeis sem a necessidade de digitar
uma nota fiscal sequer.

Você em qualquer
parte do mundo conectado
com os seus negócios.

Contabilistas
Empresas

Com o San Nuvens
o planeta gira em torno
do seu negócio!

Clientes dos
Contabilistas

Powered by

Serviços e Fábrica de Software

Fábrica de Softwares
Para que sua empresa alcance melhor desempenho em sua
gestão administrativa e maior resultado financeiro, a Inforsystem
desenvolve sistemas específicos e customizados através de
técnicas modernas de engenharia de software.
Visando manter o padrão de excelência destes serviços,
contamos com uma equipe de profissionais qualificados,
composta por engenheiros de computação, cientistas da
computação, especialista em qualidade de software, tecnólogo
em redes de computadores, técnico em contabilidade, dentre
outros especialistas em regras de negócios, seguindo os mais
altos padrões de qualidade, utilizando de modelagem UML (Unified
Modeling Language™) e processos do MPS.Br (Melhoria de
Processos do Software Brasileiro).

Serviços
A Inforsystem Tecnologia oferece diversos serviços auxiliares
para a implantação dos sistemas de gestão, bem como a definição
de processos administrativos, contábeis e comerciais,
processamento de dados, correção, importação e atualização de
banco de dados conforme determinações legais, dentre outros,
que podem ser customizados de maneira a atender às
particularidades de cada cliente.
A Inforsystem Tecnologia, através do seu Data Center, oferece
serviços de hospedagem de sites, banco de dados, ERP Enterprise Resource Planning (Sistemas Integrados de Gestão),
CRM - Customer

Relationship

Management (Gestão de

Relacionamento com o Cliente), Workflow (Fluxo de Trabalho),
GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Backups
(Cópia de Segurança) na nuvem.

FireBird
*Os nomes e marcas de produtos ou empresas
aqui mencionados podem ser marcas registradas
de seus respectivos titulares.

Soluções em Infraestrutura & Outsourcing

Estações de Trabalho
e Notebooks

Soluções em Infraestrutura
Parceira dos principais fabricantes de equipamentos de TI do mundo,
a Inforsystem Tecnologia oferece produtos de marcas consagradas
por sua eficiência, como: IBM, HP, APC, CISCO, MICROSOFT,
VMWARE, RED HAT, entre outras.
Com quase duas décadas de experiência na comercialização e
locação de soluções em infraestrutura, seja para empresas
privadas ou públicas, a Inforsystem possui um portfolio completo

Servidores de Rede
para Virtualização

para TI corporativa, com destaque para: servidores, soluções de
armazenamento e BKP, no-breaks, desktops, notebooks,
impressoras, ativos de redes, licenciamento de software,
dispositivos móveis e de segurança, equipamentos para automação
comercial, dentre outros.

Outsourcing
Armazenamento
de Dados

Em todo o mundo, organizações de tamanhos variados estão se
concentrando nas suas atividades-fins e deixando a área de
tecnologia da informação – TI sob a responsabilidade de empresas
especializadas.
O uso estratégico desta terceirização é denominado outsourcing,
serviço oferecido pela Inforsystem Tecnologia para suprir essa
necessidade do mercado corporativo.
A Inforsystem oferece para locação toda a infraestrutura de TI para

Periféricos
em Geral

sua empresa, minimizando custos com hardwares, seja com a
assistência e manutenção de equipamentos, seja na aquisição ou
reposição de suprimentos.
Além da infraestrutura terceirizada, atividades como suporte em TI
e redes podem ser delegadas à nossa equipe.
Você se concentra no seu negócio e a Inforsystem se ocupa da
infraestrutura e dos serviços que movem a sua empresa.

Parceiros:

Legendary Reliability

*Os nomes e marcas de produtos ou
empresas aqui mencionados podem
ser marcas registradas de seus
respectivos titulares.
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