
SicERP
Solução Integrada de Controles



A Empresa

Desde 1987 a Infoserv Software vem buscando, através da inovação e capacitação, se
destacar no ramo de Consultoria e Análise de Sistemas, oferecendo sempre soluções
inteligentes e criativas de acordo com as necessidades do mercado. Primando sempre pela
qualidade de nossos produtos, serviços e atendimento.

Através de metodologias e processos modernos a Infoserv está apta a desenvolver
projetos desde sua concepção até a implantação; utilizando métricas que facilitam a
comunicação entre desenvolvedor e cliente.

Trabalhando em parceria com consultores das áreas fiscais, contábeis e tributárias;
com o intuito de manter os softwares sempre atualizados de acordo com a legislação
vigente, facilitando assim, a execução das rotinas da sua empresa.

Nós da Infoserv Software estamos atentos às necessidades do mercado quanto aos
desafios de desenvolver softwares diferenciados e com qualidade.

Infoserv Software, fazendo o melhor para gestão do seu negócio.



SicERP

 O SicERP é um Sistema Planejamento de Recursos da Empresa, também conhecido 

como um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning). Baseado em regras de 

negócios da empresa, essas devem prever todas as situações que ocorrem no dia a 

dia da empresa e ações que devem ser tomadas.

 O sistema é modular, podendo assim ser implementado em empresas de variados

tamanhos e conforme necessidade dos administradores. É também repleto de

consultas, relatórios e gráficos que irão auxiliar a sua equipe a enfrentar os

desafios do dia a dia empresarial.



 O software ideal para sua empresa deve ser simples de operar e armazenar

informações necessárias à empresa, reduzindo o tempo de cadastros das

informações; estas devem ser controladas para que nenhum fato passe sem o

controle gerencial.

 Sua arquitetura é baseada no Modelo Cliente/Servidor e utiliza Banco de Dados

Relacional Transacional Interbase (versões 6.1-7.5) ou Firebird (2.5 ou superior)

como versão livre.

 Principais Módulos: Cadastros, Vendas, Compras, Ordens de Serviços, Custos, PCP,

Finanças, Pedidos, Contas a Receber, Contas a Pagar, Bancos, Estoque, Produção e

Gerencial/SAD.



Principais Características e Funcionalidades:

 Baseado em regras de negócios da empresa;

 Sistema com características Multiempresas e Multifiliais; 

 Sistema modular e customizável;

 Cadastro de Clientes, Fornecedores, Funcionários, Transportadoras, Produtos, Serviços, 

entre outros;

 Cadastro de Pedidos, Orçamentos e Prospect de Clientes;

 Aplicável para empresa de diferentes regimes tributários; Simples Nacional, Lucro Real e 

Lucro Presumido; 

 Realiza controle integrado de estoque; 

 Cadastro e compra e venda de produtos; 

 Cadastro completo de Situações Tributárias;

 Geração de Inventário de Estoque;

 Análise de Estoque Crítico; e

 Possui ambiente de cadastro de pedidos WEB para representantes, entre outros.



Tela de Cadastro de Clientes



Tela de Cadastro de Produto

* Tela inicial de Cadastro, à esquerda da tela pode ser observado demais

tópicos para um cadastro mais completo



Tela de Entrada de Compras

* Sistema integrado com Módulos de Contas a Pagar e Estoque, havendo

necessidade de apenas um lançamento para integração.



Tela de Configuração de Custos

* A partir do módulo de Custos pode haver um controle das Margens de Custo e

Vendas, atualização de valores de venda em bloco e Margens por

Fornecedores, Grupos de Produtos ou Produto Específico.



Tela de abertura de Ordens de Serviços

* As Ordens de Serviços podem ser personalizadas conforme demanda da

empresa, no exemplo acima temos uma O.S. de uma mecânica que necessita

da identificação do respectivo veículo.



 As O.S. permitem o lançamento de Peças e/ou Serviços conforme área de

atuação da empresa;

 A partir da O.S. podem ser gerados Documentos Fiscais (NF-e, para produtos, e

NFC-e, para serviços);

 Permite controle por status;

 Integrado com o sistema de Contas a Receber;

 Geração de Contrato de Prestação de Serviços;

 Fornece relatório de Produtividade dos Técnicos, Situação das Ordens, Resumo

Mensal, entre outros.



Tela de Cadastro de Pedidos

* Permite o cadastro de Pedidos dos clientes, podem ser descriminados

produtos e serviços executados, bem como as condições de pagamentos.



Tela de Vendas

* No módulo de Vendas você está apto a emitir documentos fiscais a partir de

Pedido ou Ordem de Serviço previamente cadastrado. Sistema já integrado à

SEFAZ para transmissão eletrônica do documento.



 Dentro do módulo de Vendas você poderá gerar uma variedade de Relatórios

tornando o gerenciamento da empresa mais minucioso e eficaz.



Tela Contas a Receber

* Dentro do Contas a Receber é permitido um cadastro e controle completo

dos títulos que a empresa irá receber. Bem como emissão de boletos, recibos e

duplicatas.



Tela Contas a Pagar

* Dentro do Contas a Pagar destacamos a parte de controle com consultas e

relatórios e também o pagamento de comissões para empresas que trabalham com

representantes.



Tela Módulo Bancos

* Módulo Bancos permite gerar Remessas bancárias e o processamento de

arquivos de retorno. Integrado com o módulo de Contas a Receber os

títulos serão baixados automaticamente.



Módulo Produção

* No módulo de Produção poderá ser esquematizado todo Plano de Produção dos

produtos fabricados pela empresa, inclusive integrado com a parte de Pedidos.



Roteiro de Produção



Consultas e Relatórios Módulo Produção



Módulo Gerencial

* Possibilidade de realizar Análise de Rentabilidade do Produto, entre outras opções

de análises, como Análise de Custos, Rentabilidade de Venda, Margem Contribuição,

Pontualidade de Entrega, etc.



Módulo Gerencial

* Gráfico de Análise de Faturamento



Mais Funcionalidades:

 Módulo de Planejamento e Controle de Produção (PCP) que trata do gerenciamento dos

recursos operacionais de produção da empresa;

 Funções de MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais), planejamento com

ênfase na elaboração de plano de suprimentos de materiais;

 Possui ambiente de cadastro de pedidos WEB para representantes;

 Atende toda legislação fiscal atual;

 Emissor de Documentos Fiscais como NF-e, NFC-e, SPED, Bloco K entre outros;

 Emite Boletos de Cobrança;

 Envio de Notas Fiscais em lote;

 Geração de Inventário de Estoque e Análise de estoque crítico; e

 Módulo de Veículos para gerenciamento de revendas multimarcas.



 Cadastro de Orçamentos e Prospect de Clientes;

 Módulo Gerencial para controle através de consultas, relatórios e gráficos de acordo

com a informação necessária;

 O sistema conta com um número grande de funcionalidades, consultas, relatórios, 

etc.; 

 Nessa apresentação foram exibidas apenas a visão geral de algumas funcionalidades 

de modo ao cliente poder verificar a diversidade de opções que o software 

apresenta;

 Por se tratar de um sistema ERP é muito importante verificar com precisão as 

demandas da empresa para que o sistema possa ser utilizado em sua totalidade;

 Mais de 200 relatórios disponíveis (na implantação de todos módulos);e

 Muitas opções podem ser customizadas para as necessidades da empresa.




