CLIQUES QUE
GARANTEM

SUA SATISFAÇÃO
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COMPRAS
Decisão de Compras
Registro de Sugestão de Compras
Cotação e Pedido de Compras
Conciliação entre Pedidos e Notas Fiscais
Entrada de Mercadorias Online e por XML
Entrada Agendada (Pré Entrada)
Formação de Preços de Custo e Venda em Série

Decisão de Compras
A partir das informações geradas através das estatísticas de
vendas e sugestões de compras, o sistema sugere ao usuário
uma lista dos produtos a serem compros.
Lista de Cotação
Em seguida, o usuário seleciona os produtos que deseja
comprar e informa os fornecedores que vão participar desta
cotação.
Pedido de Compra
Concluída a cotação é gerado um pedido de compra para cada
fornecedor com os produtos que o mesmo venceu na cotação.

Conversão de Tributos
Devolução de Compras
Desmembramento de Mercadorias
Seção para Representantes
Manifesto de Recebimento Eletrônico (NF-e)
Reposição de Produtos (estoque mínimo e máximo)

Importação do XML
Após a emissão da NFe pelo fornecedor, o usuário poderá
importar o arquivo XML dando início ao processo de Entrada
de Mercadorias. Se desejar, poderá relacionar todos os produtos, gerar os preços de venda e agendar a entrada até que as
mercadorias sejam entregue.
Entrada das Mercadorias
Neste momento, é realizado o processamento da Entrada de
Mercadorias, somando a quantidade compra ao saldo atual.
Formação de Preços
A Formação de Preços de Venda e de Custo pode ser realizada
em série ou individualmente. O SIC calcula os preços automaticamente mediante regras definidas pelo usuário.

INFOGRÁFICO SIMPLIFICADO DO PROCESSO:
Decisão de
Compras

Pedido de Compra

Lista de Cotação

Importação do XML

Entrada de Mercadorias

Formação de Preços
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ESTOQUE

Agrupamento de Produto Familiar
Tabela de Preços
Tabela de Tributos
Cadastro de Imagens e Fotos
Preço Promocional
Saldo e Locação por Grades e Lojas
Transferência entre Lojas

Conferência de Saldo
Controle de Lote e Validade
Conversão de Medidas
Montagem de KITs
Histórico de Ocorrências do Produto
Giro e Fluxo do Estoque
Áreas de Negócio por Grupo ou Produto

Emissão de Etiquetas Customizadas
Integração com Busca Preço
Controle de Entregas e Retiradas
Expedição de Mercadorias
Replicação de Cadastro
Vínculo de Produtos Agregados

Agrupamento de Produtos Similares
Na falta do produto, o SIC indica seus similares como opção de
venda.

Tabela de Aplicações
Indispensável para auto peças. Informe a cada agrupamento de
similar, onde e quando os produtos agrupados se aplicam.

Atualização de Preço em Família
Informe um grupo familiar para os produtos com as mesmas
características para que todos possam ser comercializados com o
mesmo valor.

Produção e Formulação de Produtos
Cadastre fórmulas para produção de produtos. Essencial para
panificadoras.

Gestão de Códigos GTIN (Código de Barras)
Uma forma simples e prática de obter e informar os códigos de
barra dos seus produtos
Tabela de Código Auxiliar
Informe quantos códigos forem necessários para melhor
identificação dos produtos.

Gestão de Produtos Pai e Filho
Desmembramento automático entre produtos Pai e Filho
Controle de Garantia de Produtos
Controle de estoque separado para troca em garantia de
produtos com defeito.
Desmembramento de Produtos
Compre em caixa e venda em unidade
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ORDEM DE SERVIÇO

Envio de E-mail da OS e da NFS-e
Campos Extras Customizáveis
Centro de Custos por Setor

Abertura da OS
Simples e rápida. Informe veículos ou
equipamentos e observações ou problemas
relatados pelo cliente. Ao informar o cliente,
o sistema fornece um breve resumo dele
com a empresa.
Veículo ou Equipamento
Controle eficaz dos cadastros dos veículos
podendo informar todas as suas características. Na OS informe os dados do motorista,
prisma, combustível e outros.
Produtos
Aplicação das tabelas de preço de venda,
reserva de peças, pesquisa por aplicações
ou similares, sugestão de produtos agregados, visualização dos custos e lançamento
de produtos de terceiros.

Comissões para Vendedores, Mecânicos e Parceiros
Análise de Tempo Previsto x Tempo Gasto
Lista de Revisões a Agendar e Agendadas
Relatórios Customizados

Serviços
Informe o tempo gasto e o profissional,
podendo ser um ou mais a executar o mesmo
serviço. Também é possível lançar serviços
de terceiros.
Requisição
Solicite a inclusão ou remoção de itens em
determinada OS sem que edições indesejadas ocorram.
Agendamento
Determine data e o horário para a execução
dos serviços e seja notificado em tela sobre
os eventos de cada agendamento.

Status
Cadastre e personalize quantos status
desejar e utilize-os para categorizar a
situação atual de cada OS: Venda Perdida,
Aguardando
Autorização,
Aguardando
Peças, Aguardando Terceiros, Concluído e
outros.
Fechamento
Detalhamento do lucro item a item, aplicação de descontos, simulação de pagamentos e geração de NFS-e dos serviços e NFC-e
ou NF-e dos produtos.
NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Emita a NFS-e sem a necessidade de utilizar
outro sistema. Em poucos passos você
transforma uma ou várias OS em NFS-e.
(Consulte disponibilidade para o seu município)

INFOGRÁFICO SIMPLIFICADO DO PROCESSO:
Abertura da OS

Produto
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VENDA

DAV - Orçamento
Comissões de Vendedores e Parceiros
Controle de Entregas
Controle de Garantias
Emissão de Documentos Fiscais

Envio de e-mail customizado
Integração de Balanças
Meta de Vendas por Loja e Vendedor
Painel de Mesas
Resgate de pontos em mercadorias

Simulador de Pagamentos
Troca e Devolução de Mercadorias
Utilização do Crédito para Pagamento
Vendas Perdidas

Cartão de Consumo
Distribua os cartões aos clientes e registre o consumo por meio
dele. Faça a leitura do cartão e registre os produtos.

Status de Documentos
Todas as pré-vendas em uma só tela. Acompanhe em tempo real o
status de cada pré-venda.

Consignado / Condicional
Indispensável para empresas do ramo de acessórios, calçados e
vestuários. A cada produto em condicional é realizado a reserva no
estoque.

Reserva de Mercadoria
O seu cliente ficou indeciso, mas pediu pra "deixar separado"?! Faça
reserva das mercadorias.

Retirada de Mercadorias
Controle dos produtos vendidos que já foram entregues e os que
ainda deverão ser entregues ou retirados pelo cliente.

Resumo do Cliente
Acompanhe o resumo das compras e da situação financeira do seu
cliente: Data da última compra, valor pago, desconto concedido.
Tudo isso disponível na tela de pré-venda.

Venda Agregada e Produtos Similares
Agregue valor na venda! Relacione produtos que possam ser
sugerido na venda de outros.

Análise de Custo e Previsão de Lucratividade
Tenha em tempo real o valor de custo e o lucro previsto sem sair da
pré-venda.

Painel de Pré-Vendas
Todas as pré-vendas em uma só tela. Monte uma lista de pré-vendas e transforme em venda gerando qualquer documento fiscal.

INFOGRÁFICO DE VENDAS
Notiﬁcação
por E-mail e
SMS

Cce - Carta de
Correção

Comissão

Pré-venda
(DAV, OS, Consignado)
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Agendamento
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Devolução

Controle
de Garantias

Vendas perdidas
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para compras

Financeiro

Boleto
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FINANCEIRO
Controle de Contas a Pagar e a Receber

Análise de Crédito
Documente todos os procedimentos necessários para uma análise eficaz do seu
cliente. Realize consultas SPC, registre
contatos, dependentes e referencias
pessoais, comerciais e bancárias. Interação
prática e rápida entre o departamento
comercial e o financeiro registrando
diálogos de solicitações e aprovações de
crédito.
Emissão de Boletos
Com um layout único e compatibilidade com
dezenas de bancos, este recurso permite
que você registre remessas de boleto de
forma rápida e simples, sem acessar o
portal do banco.

Controle de Caixa

Movimentação Bancária

informando sobre débitos em atraso ou
próximos do vencimento.
Conciliação de Cartões
Você realmente recebe os valores corretos
de tudo o que vende em cartão? Concilie
todas as transações realizadas importando
os extratos fornecido pela sua operadora.
Consulta Online Serasa e SPC
Realize consultas, inclusões e exclusões no
sistema SPC, sem acessar o portal do SPC
Brasil.
Faturamento de Contas
Uma forma simples de renegociar as contas
a receber e a pagar.

Cobrança por SMS
Envie torpedos SMS para os seus clientes

Crédito de Trocas e Devoluções
Gere crédito de trocas e devoluções e
permita que seu cliente utilize este mesmo
crédito como forma de pagamento em suas
novas compras.
Controle de Cheques Devolvidos
Registre todos os eventos de apresentação
e reapresentação de cheques recebidos
quando depositados e devolvidos.
Plano de Contas
Classifique os débitos e créditos em planos
de contas
Centro de Custos
Crie departamentos em sua empresa e
áreas de negócios. Com isso, tenha resultados financeiros mais claro deixando sua
tomada de decisão ainda mais precisa.

INFOGRÁFICO SIMPLIFICADO DO PROCESSO
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RESULTADOS

DRE
Tenha a informação precisa dos resultados de cada setor da
sua empresa, classificando as operações em planos de
contas.
Curva ABC do Estoque e do Cliente
Saiba quais são os clientes e os produtos mais importantes da
sua empresa. Com a seleção da curva ABC fica muito mais fácil
identificar os itens que possuem um destaque maior dentro da
sua organização e que precisam de um cuidado mais apurado
quanto ao controle de estoque, além dos clientes que
possuem um maior volume de compra.
Fluxo de Estoque e de Caixa
Previsão dos valores a receber, a pagar e de estoque,
agrupando por tipos de documentos ou grupos de produtos.
Centro de Custo
Saiba como é o desempenho de cada parte da sua empresa.
Um bom gestor pode usar esses dados para prever mais

investimentos ou tomar decisões sobre realocações de
recursos.
Saúde da Carteira de Cobrança
Evite a inadimplência dos seus clientes. Fique por dentro da
saúde da sua carteira de cobrança. Tenha os valores a receber
vencidos e a vencer mês a mês.
Previsão de Recebimentos e Pagamentos
Tenha os valores dos recebimentos e pagamentos previstos
e/ou não realizados dia-a-dia.
Revisões de Veículos ou Objetos de Serviços
Relatórios Customizados
Dashboard Mobile
De onde estiver, acompanhe pelo seu smartphone os resultados da sua empresa em tempo real de forma rápida e resumida.
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MOBILE
SIC Mobile Gestão
Visualize os gráficos, números, e
indicadores
estratégicos
mais
importantes da sua empresa a
qualquer hora e em qualquer local,
atualizados em tempo real.

SIC Mobile Força de Vendas
Gerador de pedidos comerciais, ideal para apoio
à força de vendas externas. Com este app seus
vendedores e representantes conseguem
realizar pedidos de venda a partir de qualquer
lugar em que ele estiver.

SIC Mobile Foods
De forma simples e prática, com o
SIC Foods sua empresa poderá
realizar pedidos via tablet e
smartphones com recursos de
filtrar por categorias, solicitar
conta, visualizar itens da mesa e
adicionar exceções. Após finalizar a
digitação do pedido os produtos são
impressos em cada departamento.
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UM SISTEMA COMPLETO
PARA A MELHOR GESTÃO
DO SEU NEGÓCIO!
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QUEM SOMOS
A Séculos Sistemas tem mais de 25 anos de investimentos e
dedicação exclusiva ao seu software de automação comercial: SIC - Sistema
Integrado de Contas. Mantendo sempre o foco em automação comercial
possibilitou que os seus profissionais adquirissem profundo conhecimento
técnico e prático com o negócio de seus Clientes.
Hoje o SIC é o software de automação comercial mais utilizado no
Sudoeste Goiano, além de estar presente também em outros estados. O SIC é
totalmente integrado possibilitando que o lojista opte por uma única solução
que atenda todas as suas necessidades. Através de operações simples e
fáceis, o SIC proporciona ao empresário diversos controles e informações
que facilitam as tomadas de decisões em seu dia-a-dia.
A Séculos Sistemas disponibiliza aos seus Clientes: treinamentos,
suporte presencial, telefônico e via internet (suporte remoto), incluindo Chat
para suporte online, com profissionais treinados e qualificados.
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