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Para ser líder de mercado é necessário ter estratégia 
que, por sua vez, depende de inteligência e esta não 
existe sem informação.

Quem quer se tornar um líder de mercado precisa de 
uma ferramenta indispensável: o sistema de gestão. 
Ele processa e organiza a informação, permitindo o 
acesso rápido e possibilitando a alimentação da 
inteligência corporativa na definição de estratégias.

smart solutions

NasSoft
ERP Manager

Seu negócio sob controle
 
A NasSoft, através de seu Sistema de Gestão Empre-
sarial ERP Manager específico para Lojas de Varejo e 
Atacado, oferece uma solução com recursos e ferra-
mentas focada no atendimento às necessidades de 
empresas desse segmento. Fornecendo uma maneira 
simples e eficaz para gerenciar orçamentos, pedidos e 
vendas, emissões de nota fiscal eletrônica (NF-e), 
frente de caixa (PDV) com emissões de cupom fiscal 
(ECF), controle de estoque, almoxarifados, inventário, 
compras, fornecedores, cobrança, contas a pagar e 
receber, entre diversas outras funcionabilidades. 

Benefícios do NasSoft  ERP Manager
 
• Acesso fácil, rápido e seguro;
• A instalação e implantação do software funcionam 
de forma simples, rápida e pelo próprio usuário;
• Garantia de segurança e fidelidade das informações, 
perfis de acesso por usuário; 
• Promove mais rapidez e menos burocracia no dia a 
dia do profissional jurídico;
• Centralização de documentos, processos e contratos. 
• Consulta de andamentos processuais; 
• Gestão financeira do escritório;
• Gerenciamento de contas de clientes (reembolsos e 
adiantamentos).

contato@nassoft.com.br

Encontre a NasSoft nas redes:

www.nassoft.com.br

Rua Dona Joana de Gusmão, 179 - Jd. Guanabara - Campinas/SP | Tel: (19) 3112-6000

Principais características:
• Orçamentos, pedidos e vendas com emissão de NF-e;
• Fluxo de caixa;
• Frente de caixa com emissão de cupom fiscal (ECF);
• Emissão de etiquetas com código de barras;
• Gestão de pagamentos por boleto, cartão de crédito, 
débito e crediário;
• Envio automático de posição de vendas por e-mail;

• Controle de estoque e almoxarifado;
• Acompanhamento total de sua loja pela internet;
• Inventário de fornecedores e pedido de compras;
• Geração de relatórios gerenciais;
• Contas a pagar e receber;
• Gráficos estatísticos;
• ECF - Emissão de Cupom Fiscal;
• Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal Paulista e Nota Legal.



Funcionalidades: 

CAMADA OPERACIONAL 
Intuitivo, Seguro, Flexível e Rápido;
• Cadastros integrados;
• Guias autoexplicativos das 
execuções de tarefas;
• Cobrança integrada;
• Nota Fiscal Eletrônica e ECF;
• Processos operacionais automa-
tizados: Compras, vendas, mala 
direta, e-mails, atendimento etc.

CAMADA COMERCIAL
CRM:
• Através de um cadastro 
completo, contendo um follow-up 
inteligente e de fácil utilização, 
para um máximo controle do 
CRM de um futuro cliente;
• Criação de relatórios estatísticos, 
facilitando o relacionamento do 
pré e pós-vendas;
• Lembra e registra todas as 
ocorrências de ligações, além de 
fazer autoagendamentos;
• Contabiliza esforços, visitas e 
fechamentos (geral e por opera-
dor).

COMPRAS:
• Controle de pedidos de compras 
para produtos e almoxarifados;
• Registro de todo histórico de 
pedidos por fornecedor, podendo 
ser consultado diretamente por 
sua ficha ou pelo próprio 
produto;
• Geração de lista de compras e 
controle de estoque mínimo;
• Gerenciamento de liberação do 
almoxarifado, registrando finali-
dade e solicitante.

VENDAS:
• Controle de pedidos de vendas 
para produtos e serviços;

• Gerenciamento do limite de 
crédito e estoque;
• Registra todo histórico de 
pedidos por cliente, podendo ser 
consultado diretamente por sua 
ficha ou pelo próprio produto;
• Geração de fatura, nota ou 
cupom fiscal, recibo de paga-
mento etc.;
• Controla caixa de recebimento;
• Geração de cobrança bancária 
diretamente do sistema com 
homologação na maioria das 
redes bancárias nacional.

PRODUÇÃO:
• Controle de produção por data 
de fabricação e número de lote;
• Emissão de etiqueta térmica;
• Entrada de estoque;
• Relatórios gerenciais.

RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS:
• Geo-Marketing;
• Data Mining;
• Análise Demográfica;
• Contato Cliente;
• Follow-Up.

CAMADA TÁTICA
• Nível de segurança com log de 
eventos;
• Fácil acesso ao fluxo de informa-
ção;
• Total controle financeiro, 
contábil e comercial;
• Relatórios inteligentes com 
filtros que facilitam auditorias;
• Informação processada que se 
transforma em inteligência;
• Prevenção de problemas.

CAMADA ESTRATÉGICA
• Fácil visualização do quadro da 
empresa;
• Planejamento x Realizado;
• Controle orçamentário;

• Balancete, ponto de equilíbrio, 
IMC, lucro ou prejuízo;
• Data mining, Geo-Marketing, 
Análise Demográfica e Histórico 
de Desempenho;
• Quem é meu cliente, onde ele 
está e o que ele quer?

ÁREA DO EMPRESÁRIO
• Novo sistema web que interage 
com o seu ERP;
• Acesso a informações diárias de 
vendas, faturamento, ticket 
médio, estoque, almoxarifado, 
cancelamentos, contas a pagar, 
contas a receber, análise 
demográfica etc.

NASSOFT FRANCHISE REPORT
Sistema desenvolvido 100% para 
web que integra o NasSoft ERP 
Manager com a internet, onde a 
FRANQUEADORA/MATRIZ terá 
acesso completo às informações 
registradas pelos franqueados, 24 
horas por dia e sete dias por 
semana. É também o único 
sistema específico para gestão da 
franqueadora que possibilita um 
controle global de fácil visualiza-
ção das informações.

• Desenvolvido em soluções de 
software livre, com custo zero de 
licenciamento;
• Total restrição de acesso por 
login e senha;
• Acesso privilegiado às informa-
ções estratégicas de analise de 
mercado;
• Acesso privilegiado às informa-
ções de desempenho do 
franqueado;
• Acesso privilegiado às informa-
ções de análise demográfica do 
franqueado.
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smart solutions

O NasSoft ERP Manager possui um conjunto de funcionalidades que o 
destaca como uma das melhores ferramentas disponíveis no mercado.
Todo o potencial do software está pronto para ser explorado, gerando 
informação essencial para o desenvolvimento de estratégias sólidas.


