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Lidando com mais produtividade

Eficiência

OS PROCESSOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E
COMERCIAL GANHAM VELOCIDADE TOTAL.
O lidaPRO é uma solução ERP moderna, eficiente e flexível,
totalmente idealizada dentro do conceito "toque único", em que um só
lançamento no sistema alimenta com informações toda a empresa.
Demonstrando versatilidade, o lidaPRO atende a diversos
segmentos de negócios nas áreas administrativa, financeira,
comercial, industrial, logística, entre outras.
Conheça o lidaPRO e descubra que este software de
gestão empresarial é muito mais que um simples sistema: é o
diferencial da sua empresa. Agende uma demostração com nossos
consultores.

O lidaPRO integra todos os processos
empresariais com total versatilidade.
O lidaPRO também oferece recursos especiais como: geração de relatórios, gráficos e consultas; a parametrização com

SUPORTE À

regras e procedimentos; a solução de problemas de configuração de banco de dados e, ainda, permite uma completa
integração por e-mail. Além disso, tem um controle que gerencia usuários e grupos de usuários através de determinação
de políticas como bloqueios, expiração e senha; verifica a permissão de consulta, alteração, inclusão e exclusão nas telas
do sistema, limitando o acesso do usuário.
O lidaPRO processa pedidos gerados através da integração com Palm, Celular e Pocket. Este recurso possibilita a redução de erros na digitação e
agiliza o processo de logística.

Conheça algumas funcionalidades:
Gestão Materiais
+ Controle de estoque, inventário, curva ABC.
+ Composição de produtos.
Vendas
+ Cálculo do preço de venda segundo a margem de custo do
produto.
+ Diversos modelos de listas de preços em diversas moedas.
+ Calcula ICMS, IPI, ISSQN, IR, COFINS, PIS e CSSL.
+ Gera arquivos magnéticos para Receita e SINTEGRA.
+ Leitura de códigos de barras.
+ Emissão de nota fiscal.
+ Emissão de cupom fiscal (PDV).
+ Histórico de vendas e curva ABC de clientes.
+ Controle de Comissões.
+ Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Logística
+ Etiquetas de preços ou código de barras.
+ Conversão de caixas em unidades ou outra unidade de medida.
+ Endereçamento de mercadorias no depósito.
+ Packing-List de separação de mercadoria por endereçamento, rota,
vendedor, veiculo.
+ Histórico de compras e curva ABC de fornecedores.
Relatórios
+ Gráficos nos principais relatórios.
+ Todos os relatórios poderão ser visualizados na tela antes da
impressão.
+ Os relatórios possuem diversos filtros de montagem
+ Exportação dos relatórios para Excel, Word, PDF ou ainda enviá-los
por e-mail.
Principais clientes:
+ ROYALSUL (distribuidora Royal Canin) - RS
+ QUALITÁ JOIAS (indústria de jóias) - RS
+ DIELLEN (indústria têxtil) - RS
+ PIAN ALIMENTOS (distribuidora de produtos veterinários) - RS
+ R. CERICATTO (distribuidora de alimentos) - RS
+ NEW BIJOUTERIAS (indústria de jóias) - RJ
+ AMESTI (comércio e importação) - RS
+ PREGOPAR (distribuidora de componentes para móveis) - RS
+ TORNADO (distribuidora de produtos veterinários) - RS
+ DAPI COSMÉTICOS (indústria de cosméticos) - BA
+ SAYERSUL (distribuidora de componentes para móveis) - RS
+ JJF ALIMENTOS (distribuidora de produtos veterinários) - RS

Financeiro
+ Diversas formas de comissionar o vendedor.
+ Controle total de contas a pagar totalmente integrado com a logistica.
+ Controle total de contas a receber integrado ao faturamento e ao
controle bancário.
+ Controle de cheques.
+ Bloqueio de cheques por CNPJ ou CPF.
+ Bloqueio de clientes inadimplentes.
+ Controle de limite de crédito.
+ Gerenciamento de contatos e CRM.
+ Geração e importação de arquivos de cobrança dos principais bancos.
+ Livro caixa.
+ Previsões de recebimento e pagamento.
+ Diversos relatórios estatísticos e de acompanhamento.
+ Contabilidade extra fiscal para efeito de análise de resultado (DRE) com
plano de contas.
Outras Características
+ Ambiente gráfico MS-Windows.
+ Banco de dados MSSQL Server.
+ Totalmente em português.
+ Backup automático dos dados.
+ Sistema seguro, robusto e confiável.
+ Módulo para exportação atendendo todas as regras da legislação em
diversas moedas e idiomas.
+ Atualização automática de preços e alíquotas.
+ Ordens de produção.
+ Integrado ao sistema de automação da força de vendas (Palm, Celular e
Pocket).
+ Entre outras ferramentas.
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