
 Automatize seus processos,
aumente suas vendas e 

Otimize seus RESULTADOS.

ATACADISTAS e DISTRIBUIDORES

O Software Completo para
AUTOMATIZAR PROCESSOS



QUEM SOMOS
Fundada a mais de 30 anos, a System é uma empresa 
especializada em pesquisas e desenvolvimento de 
softwares de gestão. Atuante no mercado brasileiro 
apresenta um portfólio completo de soluções ERP.

Tem como compromisso: tornar seus clientes mais 
competitivos através do desenvolvimento de soluções 
que foquem nas melhores metodologias de gestão, 
buscando sempre a otimização de resultados aliado a 
alta tecnologia de programação.

Algumas empresas que confiaram e colocaram em prática nossas soluções

System otimiza resultados e impulsiona
a gestão de seus clientes rumo ao sucesso.  

O SIA ERP Atacadistas e Distribuidoras, conta com um know-how de mais de 30 anos de atuação no segmento, 
embasando-se sempre nas melhores técnicas do mercado, oferecendo mais produtividade e eficiência na gestão 
das empresas.

Com uma dinâmica simples e segura, o software agiliza a distribuição facilitando o controle e a gestão de proces-
sos deste setor, tendo uma otimização completa, que vai desde compra, recebimento e armazenamento de 
mercadorias, passando por todos os processos até as operações fiscais e contábeis da empresa.

Com a System todas as necessidades do segmento são atendidas. Somos especialistas no que fazemos.

ERP especializado para:
ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES

SOLUÇÕES
completas,
OTIMIZAM
RESULTADOS.

TENHA A GESTÃO COMPLETA
PARA SEU NEGÓCIO!
Tenha o melhor controle operacional.

ALIMENTOS AGROPECUÁRIOS
E VETERINÁRIOS

COSMÉTICOS FERRAGENS E 
FERRAMENTAS

LOGÍSTICO MEDICAMENTOS PRODUTOS
QUÍMICOS



FINANCEIRO - CONTAS À PAGAR

CONTÁBIL FISCAL

FINANCEIRO - CONTAS À RECEBER
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GESTÃO DE PESSOAS
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• INTEGRAÇÃO ENTRE EMPRESAS
Possibilita o controle de todas as empresas de forma 
integrada, em um mesmo banco de dados. Desta forma, 
permite a centralização de diversos cadastros, consoli-
dação de estoque entre empresas a nível de almoxarifa-
dos e cruzamento de informações entre as mesmas para 
demais análises estratégicas.

• PESQUISAS AVANÇADAS
Nosso ERP possuí uma interface intuitiva, e uma 
combinação de filtros q ue torna a busca pela informa-
ção uma tarefa fácil e ágil, além disso, permite ao 
usuário a gravação de múltiplos padrões de pesquisa, 
diminuindo o retrabalho e tornando o dia a dia do 
usuário muito mais produtivo.

• MULTI JANELAS INTUITIVAS
Permite a abertura de várias janelas simultaneamente, 
facilitando a geração e extração da informação. Além 
disso, nosso ERP conta com um padrão de qualidade 
System, o que torna a interface do sistema ser altamen-
te intuitiva, otimizando o tempo do usuário em suas 
operações diárias.

• CADASTRO ÚNICO
Nosso ERP consiste em tabelas únicas e de uso 
compartilhado entre os usuários, exigindo menos 
serviços de digitação e promovendo melhor comunica-
ção interna, tornando sua gestão empresarial mais 
eficaz e rentável.

• CONTROLE DE ACESSO
Nosso módulo Configurador, permite ao administrador 
do sistema um controle total dos privilégios dos 
usuários, facilitando a troca de funções e nomeação de 
novos funcionários.

• SOFTWARE AUTO ATUALIZÁVEL
É recomendado que você sempre mantenha seu Softwa-
re ERP csempre atualizado, certo? Com isso, nosso ERP 
conta com um painel de atualização de última geração, 
sendo simples e prático, com apenas um clique, seu 
banco de dados é atualizado e todos os usuários 
recebem a versão mais recente do sistema, tudo isso de 
forma automática.

• SUPORTE DE ALTO NÍVEL
Tenha o suporte necessário sempre ao seu alcance. 
• Equipe de Suporte e Implantação com alto nível de 
conhecimento em Gestão Empresarial;
• Portal do Cliente System;
• Suporte via 0800;
• S.O.S System;
• Help de opções e histórico de versões;
• Acompanhamento permanente da legislação para 
adequações nas soluções;

• Contempla as seguintes fases do processo de compra: solicitação de 
compras, orçamento, registro de preços e ordem de compra;
• Geração automática de e-mails, relativo a orçamento e ordens de 
compras, com seleção automática ou manual de fornecedores;
• Geração automática de solicitação de compra com base no Relatório de 
Produtos a Comprar;
• Definição de Agentes de Compra com suas respectivas alçadas por 
Divisão, Linha de Produto;
• Relatório de Planejamento de Compras com cálculo da previsão de venda 
com base no conceito de regressão linear ou média aritmética, consideran-
do estoque mínimo e prazo de entrega;
• Análise de rotação de produtos;
• Controle de verbas de compra integrado com o fluxo de caixa;
• Análise financeira das previsões de vencimento das ordens de compra em 
aberto;
• Análise de frete por transportadora, nota de compra ou produto.

GESTÃO DE COMPRAS

• Integração com sistemas de Força de Vendas e de WMS; 
• Recepção dos pedidos com análise automática do crédito; 
• Envio automático para a separação e conferência de pedidos com base na 
periodicidade de cada rota de distribuição; 
• Tabelas de venda com custo de tributação diferenciada por UF com Simu-
lador de MLL; 
• Atende todas as formas de tributação para mercado interno e externo; 
• Definição e Controle de Campanhas e Metas de Venda com possibilidade 
de emissão de relatórios, envio de e-mails e visualização pela ferramenta de 
Business Intelligence;
• Controle Flexível de Acréscimos e Descontos; 
• Formação e geração de cargas por rota com controle automático de peso 
e cubagem; 
• Controle e Rastreabilidade de Lote de Fabricação e Validade nas NFs; 
• Registro da Viagem integrado ao Contas a Receber visando o acerto no 
retorno; 
• Relatório de Análise da Margem de Lucro Líquido;
• Relatórios e Gráficos gerenciais sobre vendas e lucro.

GESTÃO DE VENDAS

• Fórmula para composição do custo, totalmente parametrizável e contem-
plando todas as formas de tributação em vigor;
• Registro dos custos de reposição, custo da última compra e custo médio;
• Registro das compras e despesas com integração aos módulos contas a 
pagar, fiscal, fluxo de caixa e contábil;
• Cálculo e alteração automática do preço de venda nas diversas tabelas de 
venda existentes no módulo gestão de vendas;
• Posição de estoque com base em valores de custo ou venda;
• Relatórios gerenciais para posição/movimentação de estoque e planeja-
mento de ressuprimento por almoxarifado;
• Recuperação automática de notas eletrônicas via portal do SEFAZ.

GESTÃO DE ESTOQUE



A gestão de suprimentos é indispensável para uma redução de 
custos e para uma otimização dos recursos aplicados, com este 
foco, esta área proporciona uma gestão de suprimentos comple-
ta, com processos automatizados, analisando a demanda do 
período passado e estimando a tendência para o período futuro. 
Acompanhe todos os processos de compra, controle de estoque 
e controle de frota, sendo plenamente integrado com o sistema 
contábil, efetuando lançamentos automáticos, não necessitando 
redigitação.

Suprimentos

Vender é um dos mais importantes desafios do empreendedor. A 
falta de inteligência gerencial explica por que algumas organiza-
ções são tão sensíveis aos efeitos da retração econômica, 
enquanto outras parecem estar imunes a esse furor. 
O SIA ERP lhe proporciona total inteligência gerencial, pois conta 
com funcionalidades que permitem você agilizar os processos 
comerciais e automatizar o controle de faturamento, facilitando 
assim, o acompanhamento gerencial de sua empresa, com 
insights antes dos concorrentes, análise de vendas, lucro e 
comportamental do consumidor.
Todos estes recursos fazendo com que o SIA ERP seja a escolha 
certa para você aumentar seu faturamento de forma segura e 
eficaz, com um investimento que cabe em seu bolso.

Vendas
Nosso ERP conta com gráficos de última geração para cada setor 
da empresa, além disso, oferecemos consultoria e desenvolvi-
mento de Dashboards em uma plataforma hospedada nas 
nuvens, permitindo a centralização das informações gerenciais e 
estratégicas da sua empresa em um ambiente confiável e flexível 
. Proporcionando uma análise estratégica e tomada de decisão 
baseada em informações.

Indicadores de Gestão

A área de controladoria é indispensável, pois relaciona aspectos 
legais e fiscais com os módulos Contábil, Fiscal e Patrimonial. 
Nosso ERP trata as formas de contabilização na origem, 
eliminando retrabalho e possibilitando rastrear todo o caminho 
do lançamento contábil, além de gerar as informações para o 
SPED Contábil e Fiscal.

Controladoria

Nossos módulos visam atender na essência o conceito de Gestão 
de Pessoas associando habilidades e métodos, políticas, técnicas 
e práticas, com o objetivo de administrar os comportamentos 
internos e potencializar o capital humano nas organizações. 
Atende as inúmeras exigências legais com total integração com 
os demais módulos. Os parâmetros disponíveis, transformam o 
complexo processo de cálculo e obrigações acessórias do RH em 
rotinas operacionais padronizadas e ágeis, disponibilizando 
relatórios gerenciais dentro das melhores técnicas de Gestão de 
Pessoas.  

Gestão de Pessoas

Nossos módulos permitem uma visibilidade total das operações 
financeiras, gerando indicadores e relatórios em tempo real, 
tornando sua gestão financeira segura e eficaz. Além disso, a área 
de finanças possibilita projetar as movimentações futuras, 
proporcionando um planejamento das ações e decisões geren-
ciais.

Finanças

Finanças
Contas a Pagar
Contas a Receber
Fluxo de Caixa
Caixa e Bancos

Gestão de Pessoas
Administração de Pessoal
Portal do Colaborador
Saúde Ocupacional
Treinamento e Avaliação
Recrutamento e Seleção

Suprimentos
Gestão de Compras
Gestão de Estoque
Gerenciador de MD-e
Controle de Frotas

Gestão de Vendas
Gestão de Vendas
Vendas Ambulantes
Gerenciador de NF-e e MDF-e
Força de Vendas e WMS
CRM - Database Marketing

Controladoria
Tributos Federais
Patrimonial e Lalur
Fiscal e Contábil
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comercial@systempro.com.br 0800 750 5576
systempro.com.br

O Software Completo para
AUTOMATIZAR PROCESSOS




