DISTRIBUIDOR,

esse software foi montado

sob medida para você!

Com um profundo conhecimento deste
segmento, e considerando os gargalos
operacionais mais comuns, a DEAK Sistemas criou
um software de CRM/ERP especíﬁco para atender
a todas as necessidades de empresas como a sua,
entregando uma solução inovadora que garante
maior produtividade, qualidade e controle; bem
como a troca de informações entre os
departamentos de maneira ágil, rápida, segura e
totalmente eletrônica.
Conheça algumas ferramentas do ERP DEAK
Logística integrada entre as ﬁliais:
O sistema permite controle completo e integrado da
logística entre ﬁliais, permitindo a transferência
automática e o compartilhamento de estoques entre
as unidades.
Kits Comerciais:
Esta ferramenta permite a montagem de kits com
vários produtos diferentes, porém toda a separação
e faturamento respeitam as regras comerciais e
tributárias da empresa.
Catálogo eletrônico de produtos:
Com fotos e descrição técnica. Permite o relacionamento entre produtos como similares e acessórios
para agilizar a busca e agregar mais valor à venda.
Gestão de contratos de fornecimento:
Completo controle de contratos de fornecimento,
controlando prazos de vigência, preços, condições
comerciais e entrega.
Preciﬁcação em tempo real e contextual:
O sistema calcula os preços de venda considerando
diversos aspectos, como tributação (substituição
tributária, redução de base, diferenças entre Estados),
uso da mercadoria (uso e consumo, promoções e
descontos, etc), margem de contribuição por produto,
por grupo de produtos, fabricantes ou geral
da empresa. Todos estes elementos são usados para
preciﬁcação em tempo real garantindo ao cliente a
melhor oferta e para a empresa a melhor margem de
contribuição. Para o vendedor maior produtividade.

Planejamento de compras:
Excelente ferramenta de planejamento de reposição
de estoques baseado em métodos práticos e
cientíﬁcos usados em todo o mundo.
Fluxo de caixa:
Ferramenta simples, mas poderosa que contempla
todas as atividades da área ﬁnanceira, totalmente
integrada com os demais departamentos. Controle
por centro de custo e plano de contas (ﬁnanceiro e
contábil), permite maior precisão na alocação das
contas e apuração de resultados.
Integração com outros sistemas e empresas:
Integração com sistemas bancários (CNAB, PAGFOR,
TEF), sistemas de outras empresas (contábil, ﬁscal,
Aviso de Embarque, entre outros), integração com
clientes e fornecedores (EDI) e integração com o
governo eletrônico e Prefeituras para emissão NF-e.
Sem papel:
O sistema foi construído com o objetivo de todo
trabalho ser realizado de forma eletrônica, sem a
necessidade de impressão de papel e coleta de a
ssinaturas (assinaturas eletrônicas estão disponíveis
em todo o sistema).
Controle de acessos:
Existem mais de 500 controles de acesso de forma
que cada colaborador terá acesso às suas atividades
sem interferir nas atividades de outros usuários ou
outros setores.

Entre em contato com
nossos Consultores e
Agende uma demonstração.
contato@deak.com.br

