
	  

	  

 

Software	  braxERP	  
Funcionalidades	  

 

Venda, Orçamento e OS • Gera e controla OS - Ordem de Serviço 
• Cadastro de Serviços e as Atividades que compõem o serviço 
• Acompanhamento de sua execução via relatórios 
• Liberação de pagamento com base no percentual de conclusão 

dos trabalhos 
• Processo de Venda, Orçamento e OS extremamente simples, 

fácil de operar e rápido 
• Permite, em um único pedido, utilizar tabelas de preços 

condições de pagamento diferentes por item inserido no Pedido 
• Permite fazer o cadastro de um novo cliente na própria tela de 

venda 
• Múltiplas tabelas de preços de venda e de descontos 
• Venda de produtos em múltiplas unidades com conversão 

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

e Unidade) 
• Fotos do produto na tela 
• Descontos ou acréscimos por produto ou no total da venda 
• Custo e margem para negociação de descontos 
• Visão do estoque dos produtos por local de estocagem 
• Consulta de pedido de compra pendente 
• Permite vários vendedores por venda 
• Bloqueio automático de cliente com restrições financeiras 
• Pesquisa status das entregas 
• Envia orçamentos e pedidos via e-mail sem depender de 

softwares externos para o envio 
• Exporta Orçamentos, Pedidos e OS para os formatos: XLS, PDF, 

HTML entre outros 
• Especificação técnica dos produtos, similaridade de aplicação e 

correlacionados 
• Acesso ao site do fabricante para obter detalhes técnicos dos 

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

sob encomenda 
• Permite venda em convênio ou para autorizados 
• Agrupa pedidos de um mesmo cliente 
• Cadastro de clientes Prospect 
• E muito mais... 
 

Faturamento e Caixa/PDV • Controle das operações de abertura, suprimento, sangria, pausa 
e fechamento 

• Emite cupom fiscal e NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 



	  

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

• Emite boleto 
• Permite venda em modo Auto-Serviço, Pré-venda ou ambos 
• Consulta e emite extrato do cliente 
• Recebimento de contas e pagamento de créditos de devoluções 
• Relatório de fechamento geral 
• Renegociação de débitos em atraso dos clientes 
• 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 

• Controle por código interno, código de barras, lote, número de 
série, Data de validade 

• 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 para separação das mercadorias com localização 

fisica dos produtos 
• Permite conciliação das entregas e estorno de produtos 

devolvidos 
• Controle de localização física do produto no estoque 
• E muito mais... 
•  

Gestão Financeira • Tesouraria, controle bancário e plano de contas 
• DRE - Demonstração do Resultado do Exercício 
• Classificação de despesas por centro de custo, unidade de 

negócio e plano de contas 
• Controle completo do contas a receber e a pagar 
• Pagamento de comissões pela venda ou pelo recebimento 
• Fluxo de caixa com visões dinâmicas e projeções 
• Extrato listando movimentações do cliente com a loja 
• Emissão de carnê com código de barras para venda a prazo 
• Controle de crediário, bloqueios, limite de crédito e venda a prazo 

ou carteira 
• Controle e gestão de cheques pre-datados permitindo repasse 

para pagamentos 
• Envio de e-mail ou torpedo SMS para clientes em atraso 
• Relatório completo de contas a receber e a pagar com inúmeros 

filtros e visões 
• Geração e conciliação de boletos bancários CNAB (envio e 

retorno de remessa) 



	  

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

19 3255.2001 
vendas@brax.com.br 

Gestão Financeira • Tesouraria, controle bancário e plano de contas 
• DRE - Demonstração do Resultado do Exercício 
• Classificação de despesas por centro de custo, unidade de 

negócio e plano de contas 
• Controle completo do contas a receber e a pagar 
• Pagamento de comissões pela venda ou pelo recebimento 
• Fluxo de caixa com visões dinâmicas e projeções 
• Extrato listando movimentações do cliente com a loja 
• Emissão de carnê com código de barras para venda a prazo 
• Controle de crediário, bloqueios, limite de crédito e venda a prazo 

ou carteira 
• Controle e gestão de cheques pre-datados permitindo repasse 

para pagamentos 
• Envio de e-mail ou torpedo SMS para clientes em atraso 
• Relatório completo de contas a receber e a pagar com inúmeros 

filtros e visões 
• Geração e conciliação de boletos bancários CNAB (envio e 

retorno de remessa) 
• 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 

• Faturamento, ticket médio, quantidade de clientes atendidos e 
curva ABC 

• Média de unidades por venda 
• Devoluções com filtros de motivos 
• Consumo do cliente por endereço 
• Apuração de comissões de vendedores, tanto pela venda quanto 

pelo recebimento 
• Relatório completo de produtos e clientes com inúmeros filtros e 

visões 
• Ferramenta para envio de Email marketing 
• E muito mais... 
 

Mais Recursos e 
Vantagens 

• Atende varejo ou atacado 
• Interface gráfica intuitiva e fácil de operar 
• Multi-lojas e multi-estoques (interliga filiais on line) 
• Permite acesso externo via internet 
• Backup automático via gerenciador de tarefas 
• Manual completo e on line 
• Integrado ao banco de dados de CEP dos correios 
• Reduz custos 
• Otimiza os processos de tomada de decisão 
• Reduz os limites de tempo de resposta do mercado 
• Incorporação de melhores práticas aos processos internos da 

empresa 
• Elimina o uso de interfaces manuais e de controles paralelos 
• Otimiza o fluxo da informação e a qualidade da mesma gerando 


