Conheça as facilidades do mundo da tecnologia para gestão do seu negócio
Adapte-se. Mude. Controle as contas da sua empresa.
Informatize Sua Empresa, atenda as exigências do fisco.

PIN PAD

Definitivamente, a tecnologia veio para ficar no mundo dos negócios. Sistemas de
controle de estoques, gestão de vendas, controles fiscais e contábeis, tudo isto está
disponível ao empresariado por valores bastante atraentes. A Infosistemas comercializa
sistemas de informação que facilitam a gestão administrativa das empresas sergipanas, e
expande agora suas atividades a diversos estados do Brasil. Com uma equipe técnica
experiente, a Infosistemas implanta o software, instala os componentes necessários no
empreendimento, oferece treinamento para toda a equipe da empresa, tudo isto aliando
qualidade e preço baixo. E por falar em valores, os equipamentos e demais serviços que
envolvem estes controles, como impressoras fiscais, TEF, e muitos outros também são
comercializados pela Infosistemas, que representa em Sergipe grandes empresas de
tecnologia em equipamento, como a Daruma, Elgin, Epson, Metrologic, Sotech,
Dateregis, Company, Direção, Pay&Go, entre outras. Conheça mais detalhes,
informatizesuaempresaeaproveiteasvantagensdomundodatecnologia.

IMPRESSORA FISCAL

PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL
PRESTADORAS DE SERVIÇOS

LOJAS DE CONVENIÊNCIA
IMPRESSORA FISCAL

COMÉRCIO EM GERAL
SAPC (Retaguarda)
* Usuários com senha
* Clientes preços diferenciados
* Controle de cartões
* Cheques pré-datados
* Estoque
* Etiquetas produtos
* Lista de preços
* Inventário
* Curva ABC
* Comissão Vendedores
* Histórico das vendas
* Controle bancário
* Fechamento Caixas Vendas
* Faltas/sobras por operador
* Caixa Financeiro
* Plano de contas
* Contas a pagar
* Contas a receber
* Limite de crédito por cliente
* Etiquetas para Mala direta
* Auditoria do sistema
* Gerador relatórios
* Envio de relatórios por e-mail

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

INFOPDV (Frente Caixa)
* Baixa de estoque on-line
* Suporta várias impressoras fiscais
* Gaveta de dinheiro
* Leitor de código de barras
* Leitura de etiquetas de balança
* Consulta de produtos e preços na venda
* Limite de crédito
* Integrado à Check-check
* Identificação do consumidor no cupom
* Acréscimo e desconto
* Formas de pagamento configuráveis
* Sangria e suprimento
* Preços diferenciados por contrato
* Venda Faturada
* Cancelamento por item ou de cupom
* Integrado ao sistema de retaguarda
* TEF Discado, Dedicado ou IP (Cartões)
----------------------------------------------------------* Base dados SQL, robusta e confiável
* Backup automático

NF-e
Pronto-para-Nfe
Pronto para

Comporta todos os ítens da
automação comercial e mais:
* Interligação das bombas ao
computador.
* Captura automatica de
abastecimentos.
* Leitura direta no computador dos
encerrantes.
* LMC
* Carta Frete
* Cheques troco

MÓDULO CONCENTRADOR
DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS

Nota Fiscal Eletrônica

SOLICITE SEU ORÇAMENTO
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