PRODUTEC
INTEGRAÇÃO INTELIGENTE

Com duas décadas e meia no mercado, a garantia de excelência e
segurança são marcas registradas dos produtos e serviços Produtec.
Direcionados à gestão empresarial, as soluções em consultoria,
treinamento e desenvolvimento oferecidas para a área industrial
contam com equipe altamente especializada e com grande expertise,
sendo totalmente eficientes e garantindo o melhor desempenho em
todos os processos.
Nas próximas páginas, você irá conhecer o Produtivo e o Proloja,
desenvolvidos para otimizar os processos de sua empresa de forma
inteligente e inovadora. Quem tem Produtec sabe o que é qualidade e
principalmente tranquilidade.

ORGANIZE SUAS VENDAS
COM ESTILO
Utilize a simplicidade a seu favor.
O Proloja é simples, fácil de operar, confiável e completo. Com ele você gerencia suas lojas, sejam elas de atacado ou varejo, utilizando
as melhores práticas de gestão do mercado.
Sua loja poderá trabalhar off-line, com replicação dos dados com seu servidor, através da internet, podendo o mesmo estar em
qualquer local, assim, mesmo com queda de conexão, sua loja nunca deixará de efetuar vendas. Com bases de dados distribuídas você
terá muito mais segurança na proteção de suas informações.
Por se tratar de uma ferramenta ágil e dinâmica, ela garante otimização e flexibilidade na gestão da sua loja, lhe proporcionando assim
um melhor desempenho do seu negócio.

Garanta eficiência nas suas vendas.

CARACTERÍSTICAS
Fácil operação
Informações precisas
Relatórios gerenciais
Help integrado
Segurança

SUPRIMENTOS
Controle de referência por grade, tamanho, cor, grupo e coleção
Controle de estoque de produtos
Controle da ordem de compra
Nota Fiscal de compra (entrada)
Nota fiscal (NF-e) de devolução para fornecedor
Controle de compras por fornecedor (abertas, parciais, canceladas e baixadas)
Impressão de etiqueta de código de barras
Inventário de referência
Importação do XML do Produtivo

COMERCIAL
Cadastro de clientes e fornecedores
Tabela de preço (por região ou representante)
Controle de pedidos (faturados, abertos, parciais e cancelados)
Controle de estoque das referências
Previsão de pedidos a faturar
Faturamento integral ou parcial dos pedidos
Controle de entregas dos pedidos
Emissão de nota de devolução de cliente
Homologado NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
Carta de correção eletrônica
Acompanhamento das vendas por clientes e referências
Relatório de lucratividade por referência
Relatório de comissão de representante por faturamento
Controle de peças em consignação e devolvidas
Controle de referência mais vendida, por valor e quantidade
Exportação para o Sintegra

PDV (Ponto de Venda)
FINANCEIRO
Controle de receitas e despesas por setor de aplicação
Evolução das receitas e despesas
Controle de contas a receber e a pagar por vencimento,
emissão e data de entrada
Controle de títulos em cobrança
Movimentações e conciliações de caixa
Movimentação bancária
Históricos financeiros do cliente
Etiquetas para correspondência (mala-direta)
Emissão de duplicatas, boletos e cheques
Controle de cheques emitidos e cheques de terceiros
Emissão de recibos
Controle de comissões de vendedores
Controle de crediário com emissão de carnê

PDV homologado PAF/ECF (Programa Aplicativo Fiscal/Emissor de
Cupom Fiscal)
Homologado TEF IP e Discado (Transferência Eletrônica de Fundos)
Emissão do DAV (Documento Auxiliar de Vendas)
Controle de estoque físico e consignado
Envio de e-mail com cartão digital aos aniversariantes do mês
Movimentação de caixa, individual por PDV
Recebimento com formas de pagamento variadas em uma única venda
Pré-pedido para fechamento da venda no caixa
Emissão de Nota Manual (D1)
Consulta de estoque e preço

www.produtec.com.

(44) 3033 3000

