
	  

	  
 

 
 

Software	  braxConstrução	  
Funcionalidades	  

 

Venda e Orçamento • Processo de venda e orçamento extremamente ágil, simples e 
fácil de usar 

• Múltiplas tabelas de preços de venda e de descontos 
• Permite, em um único pedido, utilizar tabelas de preços e 

condições de pagamento diferentee por item inserido no Pedido 
• Permite agrupar pedidos de um mesmo cliente 
• Permite cadastrar um novo cliente na própria tela de venda 
• Venda de produtos em múltiplas unidades com conversão 

automática de estoque entre elas 
• Utilização de código de barras por unidade de medida (Ex.: Caixa 

e Unidade) 
• Venda de produtos em forma de Kits 
• Fotos do produto na tela 
• Descontos ou acréscimos por produto ou no total da venda 
• Visualização de custo e margem para negociação de descontos 
• Visualiza estoque do produto por local de estocagem 
• Consulta pedido de compra pendente, pedido e orçamentos 

pendentes e pedidos quitados ou cancelados 
• Permite vincular vários vendedores em uma única venda 

separando a comissão automaticamente 
• Vincula arquivos e follow-up (histórico) aos pedidos e orçamentos 
• Pesquisa status das entregas 
• Envia orçamentos e pedidos via e-mail sem depender de 

softwares externos 
• Visualiza status do pedido 
• Visualiza especificação técnica dos produtos, similaridade de 

aplicação e produtos correlacionados 
• Acesso o site do fabricante para obter mais detalhes técnicos dos 

produtos 
• Permite venda de produtos com serviços agregados 
• Troca e devolução com motivo e observação por produto 
• Venda para entrega futura, entrega depois, retira e sob 

encomenda 
• Permite venda a pessoas autorizadas pelo cliente 
• E muito mais... 
 

Faturamento e 
Caixa/PDV 

• Controle das operações do Caixa/PDV: abertura, suprimento, 
sangria, pausa e fechamento 

• Emite Cupom Fiscal, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), NFC-e (Nota 
Fiscal Consumidor Eletrônica) e SAT CF-e (Cupom fiscal 
eletrônico) 

• Integrado com impressoras fiscais: Daruma, Elgin, Bematech, 
Epson e Sweda 

• Emite boleto bancário 



	  

• Permite abertura de Caixa Administrativo 
• Venda em modo Auto-Serviço ou carregando pré-venda 
• Consulta e emite extrato do cliente 
• Realiza recebimento de contas, inclusive em lote e permite 

pagamento de créditos de devoluções 
• Relatório de fechamento geral detalhando todas as 

movimentações em função da hora e apontado diferenças 
• Integrado com TEF dedicado 
• E muito mais... 
 

Crediário • Cadastro completo de clientes com dados pessoais, dados 
comerciais, bancários e múltiplos contatos 

• Consulta ao Serasa e outros órgãos via TEF Dedicado 
• Bloqueio automático por: atraso no pagamento, estouro de limite e 

cheque devolvido 
• Prazo automático para rever avalição de dados cadastrais dos 

clientes 
• Mensagens de motivos de bloqueios configuráveis 
• Cobrança de clientes em atraso via torpedo SMS ou e-mail 
• E muito mais... 
 

Expedição e Logística de 
Entregas 

• Agrupa entregas por setor ou região exibindo quantidade e peso 
total 

• Controla entrega parcial de mercadorias 
• Gera romaneio de entregas 
• Cria rota de entrega pelo caminho mais curto ou seguindo a 

sequência das entregas imposta em tela 
• Gera relatório totalizado para separação das mercadorias com 

localização física dos produtos 
• Permite conciliação das entregas e estorno de produtos devolvidos 
• E muito mais... 
 

Gestão de Estoque • Múltiplos locais de estoque 
• Controle por código interno, Código de Barras, Lote, Número de 

Série e Data de Validade 
• Controle de localização física do produto no estoque 
• Permite a vinculação o código do fornecedor ao produto, tonando 

a entrada de mercadoria mais ágil, desde a elaboração de 
solicitações de compras até a entrada da mercadoria via XML 

• Entrada de nota com carregamento automático do XML da NF-
e ou por manifestação 

• Valida entrada através de código de barras 
• Entrada de nota integrada com estoque, contas a pagar, pedido de 

compra e análise de preços 
• Controle de desdobro para venda de madeiras 
• Transferência de Estoque e Solicitação de Transferência 
• Sugestão de compra automática em função da média de venda, 

estoque mínimo e máximo ou em dias 
• Importação de tabela de preços do fornecedor (custos) 
• Acompanhamento de Compras, desde a emissão de uma 

solicitação até a entrada das mercadorias no estoque 
• Compra com provisionamento no contas a pagar 
• Grupo de Compras: permite montar sugestão tanto para uma 

única loja quanto para um grupo de lojas 
• Extrato de Estoque: exibe todas as movimentações dos produtos 



	  

• Controle de limite de cotas por comprador 
• Etiquetas de código de barras para gôndolas ou produtos 
• Relatório de Estoque: a preço de custo, venda ou médio, exibindo 

também falta ou excesso de estoque 
• Inventário de estoque 
• Controle de estoque por unidade de venda 
• E muito mais... 
 

Gestão Financeira • Tesouraria, fluxo de caixa, controle bancário, centro de custos, 
plano de contas e DRE 

• Relatório Por Dia/Mês: ticket médio em valor e unidade, 
faturamento e quantidade de cliente atendidos 

• Relatório de Comissão: pagamento pela venda ou em função do 
recebimento 

• Controle de Cheques de: clientes, do estabelecimento e de 
terceiros 

• Extrato de movimentações do cliente com a loja 
• Gestão de Cobrança: análise para facilitar recuperação de crédito 

de clientes indimplentes 
• Emissão de Boletos, CNAB (envio de remessa e processamento 

de retorno) 
• Renegociação de débitos em atraso 
• Condições de Pagamento Configuráveis 
• Controle de Recebimento e Conciliação de Cartão de Crédito ou 

Debito 
• E muito mais... 
 

Legislação Fiscal • Atende 100% a legislação fiscal vigente 
• Sistema simplificado de tributação baseado na classificação fiscal 

(NCM) 
• Gera arquivo Sped Fiscal e Contribuições 
• Mapa de impostos 
• Validação de impostos na compra e entrada de notas 
• E muito mais... 
 

Relatórios • Relatório de BI (Business Intelligence) com visão completa das 
vendas 

• Relatórios de faturamento disponíveis em quaisquer dispositivos 
móveis 

• Resumo de vendas 
• Vendas por período 
• DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício 
• Fluxo de Caixa 
• Previsão de Caixa 
• Curva ABC por valor ou quantidade 
• Resumo de Vendas por: vendedor, departamento, ano, mês, dia e 

hora 
• Resumo de Caixas/PDV - exibindo movimentações em tempo real 

de todos os PDVs 
• Relatório de Devoluções 
• Relatório Por Dia/Mês: tícket médio em valor e unidade, 

faturamento e quantidade de cliente atendidos 
• Provisionamento 
• Resumo de Compras por: loja, fornecedor e comprador 
• Relatório Consumo de Cliente 



	  

 
Para mais detalhes ou esclarecer dúvidas, por favor entre em contato conosco  

19 3255.2001 
vendas@brax.com.br 
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Mais Recursos e 
Vantagens 

• Alterações em lote de dados cadastrais dos produtos inclusive 
impostos e tributos 

• Cadastro de clientes Prospect 
• Específico para lojas de Materiais para Construção e afins 
• Interface gráfica intuitiva e fácil de operar 
• Multi-lojas e multi-estoques (interliga filiais on line via servidor 

centralizado ou replicação) 
• Permite acesso externo via internet 
• Backup automático via agendamento de tarefas 
• Conjunto de painéis gerenciais apresentados na forma 

de Dashboard (personalizado por operador) 
• Manual completo e on line 
• Integrado ao banco de dados de CEP dos correios 
• E muito mais... 
 


