
	  

	  

 

Software	  braxLoja	  
Funcionalidades	  

 

Cadastro de Produtos • Informações adicionais do produto no cupom fiscal 
• Especificação técnica do produto 
• Foto do produto 
• Código de barras (permite imprimir etiquetas de código de barras) 
• Código de Referência do Fabricante 
• Desconto máximo por produto ou em função da quantidade 
• Desconto promocional De/Por 
• Agrupamento dos produtos por fabricante, fornecedor, 

departamento ou sessão 
• Controle de estoque normal ou por grade 
• Estoque de reposição para gerar compras 
• Cálculo automático do preço de venda via margem de lucro 
• E muito mais… 

	  
Cadastro de Clientes • Cadastro unificado para Pessoas Físicas ou Jurídicas 

• Busca de endereço integrado ao banco de dados de CEP dos 
correios 

• Cadastro de dependentes 
• Controle de limite de crédito para vendas A Prazo/Fiado 
• E muito mais… 

	  
Financeiro • Contas a pagar e a receber 

• Relatório de fluxo financeiro 
• Controle de venda a prazo/fiado com controle de limite de crédito 

por cliente 
• Emite carnê para vendas A Prazo 
• Bloqueio automático de clientes por estouro de limite de crédito 
• Controle completo de vendas em cartão de crédito ou débito com 

reembolso e conciliação 
• Controle de cheques a vista ou pré-datados 
• Controle de comissões de vendedores 
• E muito mais… 

	  
Estoque • Controle de estoque completo (normal ou por grade) 

• Entrada de Nota via arquivo XML da NF-e, integrada com Pedido 
de Compras e emissão de etiquetas de código de barras 

• Emissão de etiqueta de código de barras para produto ou 
prateleira em impressora laser, jato de tinta ou térmica 

• Baixa de estoque através de saídas diversas 
• Relatório para reposição de estoque 
• Pedido de Compras com cálculo de reposição automático baseado 

na média de venda dos produtos 
• Relatório de valorização do estoque 
• Relatório de devoluções 
• Inventário de estoque 



	  

• E muito mais... 
 

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

• Controle de comissão por vendedor 
• Emite comanda simultaneamente com a venda (Fast Food) 
• Permite venda de produtos vinculados a complementos (Fast 

Food) 
• Permite cadastrar produto e cliente a partir da tela de venda 
• Pesquisa do cliente por: nome, código, telefone, RG ou CNPJ 
• Desconto por produto ou no total da venda 
• Pesquisa do produto por: código de barras, referência, descrição, 

palavra chave e código do produto 
• Foto do produto na tela 
• Integrado com balanças Toledo e Filizola 
• Preço de venda em função da condição de pagamento 
• Condições de pagamento configuráveis 
• Imprime preço de venda De/Por no cupom fiscal 
• Identifica cliente no cupom fiscal, inclusive com endereço 
• Troca ou Devolução de mercadoria 
• Emite cupom de Troca/Presente 
• Orçamento com múltiplas condições de pagamento 
• Transforma orçamento em venda com apenas um clique 
• Permite inserir observações no orçamento 
• Identifica cliente no orçamento 
• Envia orçamento via email 
• Imprime em impressoras: laser, jato de tinta ou não fiscal de 40 

colunas 
• Controle de consumo de mesas para Bares, Restaurantes, 

lanchonetes e afins. 
• Controle de consumo por Fichas ou Comandas 
• Permite reimpressão de pedido 
• E muito mais… 

	  
Caixa – PDV • Controle de abertura, suprimento, sangria, pausa e fechamento 

apontando diferenças ao final do dia 
• Resumo de todas as movimentações do caixa em função da hora 
• Geração do arquivo da nota fiscal paulista 
• Atende a lei 12.741/12 “De olho no imposto” que exige a 

totalização dos impostos no cupom fiscal 
• Emissão de Cupom Fiscal, Sat CF-e (cupom Fiscal Eletrônico), 

NFC-e (Nota Fiscal a Consumidor Eletrônica) e NF-e (Nota Fiscal 
Eletrônica) 

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

• Relatório de fechamento totalizando vendas por modalidade de 
pagamento e listando todas as operações realizadas pelo 
operador de caixa 

• Controle de troca e devolução 
• Impressão de carnê para venda A Prazo/Fiado 
• Recebimento de contas em aberto 
• E muito mais… 

	  
Relatórios • Geração de arquivo da nota fiscal paulista 

• Movimento de caixa 



	  

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

19 3255.2001 
vendas@brax.com.br 

Relatórios • Geração de arquivo da nota fiscal paulista 
• Movimento de caixa 
• Faturamento por período, dia ou hora 
• Devoluções 
• Quantidade de clientes atendidos por dia ou hora 
• Média de valor por venda por dia ou hora 
• Média de unidades por venda por dia ou hora 
• Curva ABC – ranking dos produtos de alto, médio e baixo giro 
• Pagamento de comissões 
• Produtos vendidos e cupons emitidos exibindo: valor bruto, liquido, 

descontos aplicados e lucratividade venda a venda 
• Envio de email marketing e torpedo SMS (consulte custos) 
• Orçamentos emitidos 
• E muito mais… 
 

Recursos Especiais • Controle de comanda para Fast Food e afins 
• Controle de mesas para bares, restaurantes, lanchonetes e afins 
• Controle de Fichas/Comandas - Acumula consumo em comanda 

para ser quitado no caixa 
• Controle de estoque por grade para lojas de roupas, confecções, 

calçados e afins 
• Integrado com as principais marcas de impressoras fiscais do 

mercado 
• Manual do usuário 
• Controle de acesso por usuário 
• Ferramenta de backup (cópia de segurança) 
• Relatórios em modo gráfico 
• Envio de orçamentos e relatórios via email sem depender de 

sistemas externos para o envio 
• Exporta relatórios para diversos formatos: PDF, XLS, HTML, etc... 
• Funciona em rede e permite acesso externo via internet 
• E muito mais... 
 


