Características do sistema.










































Assistente de Cálculo de preço
Cadastro da Inscrição Estadual de Substituição Tributária
Calcula ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e IR, substituição tributária
Contas a pagar e contas a receber com cálculo de juros
Destaca clientes em atraso
Exibição do alerta cadastrado no cliente
Gerador de código de barras no cadastro do item pesado
LFE para o DF
Pagamento parcial de contas
Reajuste do preço pelo Dólar (US$)
Selecionar/marcar várias contas para o recebimento/pagamento
Tabela de CST, CSOSN, CST PIS e CST COFINS
Boletos
Cadastro de vendedor por cliente
Composição dos produtos
Controle de descontos de funcionários
Dados adicionais para CDL/SPC no cliente
Endereço de cobrança e entrega
Fluxo financeiro, controle bancário e controle múltiplas contas
Importação de pedido de venda, orçamento e OS no cupom
Impressão da descrição complementar dos produtos na NF
Impressão de etiquetas com impressora Jato de Tinta/Laser
Impressão do DANFE em modo paisagem e retrato
Impressão de etiquetas com impressora ZEBRA
Impressão de etiquetas com impressora ARGOX
Impressão de etiquetas com impressora ELGIN
Movimento diário contábil
Permite criar e imprimir mala direta personalizada
Recibos, carnês, duplicatas e promissórias
Romaneio de cargas
SPED PIS/COFINS
Backup
Cadastro de funcionários baseado em funções
Comissão para os vendedores e comissão por produto
Controle de Cheques Pré-datados
Controle de produtos por grade e nº de série
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e formulário
Filtros
ICMS diferenciado para cada Estado
Nota fiscal de compra simples e ágil, importa XML
Permite o cadastro de Produto, Cliente, Fornecedor, Transportadora no preenchimento da
nota fiscal






Relatórios de movimentos financeiros, compra, venda, cheques pré-datados, clientes,
fornecedores, estoque etc.
SPED FISCAL
Atualização automática













Cadastro de clientes e fornecedores
Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
Controle de acesso por usuário e senha - completo e restrito
Controle de limite de crédito
E-mail na NF-e com XML e DANFE (PDF) anexados
Fator de conversão do cadastro de unidade de medida
Histórico de vendas por clientes
Ordem de Compra
Permite o uso de webcam para facilitar a captura de imagens para os cadastros
Reserva de mercadoria no pedido
SINTEGRA
Frente de Caixa:







Atende aos Programas de Incentivos Fiscais do Governo: (Ex.: Minas Legal, Cupom
Mania, Nota Legal e Paraíba Legal)
Integrado com: Balança (Checkout), Orçamento, Pré-Venda, Pedido de Venda, TEF
(Transferência Eletrônica de Fundos), Terminal de Consulta de Preços, Sistema de
Retaguarda
Homologado para o PAF-ECF
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFCe
NFC-e / SAT







Possibilidade de importar mais de um documento (DAV/DAV-OS/Pré-Venda)
Criada opção para fazer Sangria e Suprimento
Possibilidade de abrir uma NFC-e sem pressionar a tecla F2
Disponibilizado totalizador das contas do cliente na opção de pesquisa, ao receber contas
pela NFC-e
Na conferência de Mesa, serão agrupados itens iguais

