Software de Gestão
Empresarial

software
administrativo

CARACTERÍSTICAS
- SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL FLEX

MANAGER

Um software gerencial que oferece total flexibilidade e um completo controle administrativo, envolvendo
os departamentos chaves da empresa.
Totalmente desenvolvido com base no dia a dia de várias empresas, o Flex Manager se tornou uma
ferramenta importantíssima para a completa gestão empresarial, por ser um produto extremamente
funcional e prático, ajustando-se às suas necessidades.
Diversas opções de consulta, facilitando o gerenciamento para tomada de decisões.
Produto multi empresas e multi usuários, com permissão de acesso para cada usuário.
- Personalização de telas:
. Criação de filtros para pesquisas, em todos os cadastros;
. Busca fácil, filtros ajustáveis de acordo com sua necessidade;
- Acesso rápido:
. Atalhos para as principais opções do sistema, que permitem localizar rapidamente o que se procura;
- Relatórios:
. Todos os relatórios estão disponíveis nos formatos PDF / HTML / EXCEL / WORD / TXT.
. Rapidez na abertura e processamento dos relatórios através dos filtros selecionados;
Produto em módulos (ou completo):
* Faturamento (com emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA)
- geração de pedido nos formatos PDF - EXCEL - WORD - TEXTO
- controle de saldo de pedidos
- emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- total controle de pedidos de vendas/serviços
- fácil localização e consulta de pedidos lançados
- visualização de pedidos por cliente
- lançamento de nota fiscal a partir de pedido já cadastrado
- alimentação automática de lançamentos em Contas à Receber
- relatórios de Notas Fiscais / Faturamento - Consultas com gráficos

* Financeiro
-total controle de Contas à Receber
- visualização fácil e rápida de títulos lançados
- relatórios em diversas ordens para acompanhamento de cobrança
- emissão de duplicatas conforme layout definido pelo usuário
- emissão de boleto para qualquer banco
- geração de arquivo de remessa no padrão CNAB
- leitura do arquivo de retorno, atualizando automaticamente a situação de cada
título de cobrança
- lançamento de títulos à pagar
- visualização fácil e rápida dos títulos lançados
- relatórios em diversas ordens para acompanhamento de Contas à Pagar

* Controle de Estoque
-movimentação automática conforme lançamentos de compras e vendas
- movimentação manual para eventuais ajustes
- relatórios em diversas ordens para acompanhamento dos lançamentos
- visualização rápida dos saldos dos produtos
- controle de beneficiamento de produtos
- controle de imobilizados

* Compras
-gerenciamento completo do departamento de compras
- lançamento de cotações
- controle de pedidos
- guia de compras
- avaliação de produtos consumidos por ponto de pedido
- controle de pedidos em aberto

