Software de Gestão Empresarial
Integração entre
os sistemas:

Características principais:
• Controle de diversas empresas, filiais e grupos econômicos;
• Cadastro de cliente, prospect, fornecedor e produtos únicos para o
grupo econômico;

SAN
Nuvens

• Controle automático de descontos e créditos;
• Controle de estoque por grupo econômico ou filiais;

ERP, CRM,
WORKFLOW
e GED

• Controle de preços dos produtos e serviços em diversas moedas, grupo
econômico e filiais;
• OS para qualquer tipo de prestação de serviços;

Software de Gestão
e Rastreabilidade
do Leite

Tabela de Preços
de Fornecedores

• Faturamento de produtos, serviços, ECF, PDV, TEF;
• Faturamento fixo de contrato;
• Nota fiscal eletrônica de produtos – NF-e;

NF-e
NFS-e
CT-e

Software de
Cobrança Eletrônica
e Movimentação
Bancária

Gestão
Empresarial

• 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;
LALUR

SPED

Escrita
Fiscal

Folha de
Pagamento

Contabilidade

• 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;

Ativo
Imobilizado

CIAP

Software
Ponto
Eletrônico

Inventário

• 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;

Livro
Caixa

Febraban

• 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.

Lucro
Presumido

Software do
Governo Federal,
Estadual
e Municipal

