
SIAC
Sistema Infoserv de Automação Comercial



A Empresa

Desde 1987 a Infoserv Software vem buscando, através da inovação e capacitação, se
destacar no ramo de Consultoria e Análise de Sistemas, oferecendo sempre soluções
inteligentes e criativas de acordo com as necessidades do mercado. Primando sempre pela
qualidade de nossos produtos, serviços e atendimento.

Através de metodologias e processos modernos a Infoserv está apta a desenvolver
projetos desde sua concepção até a implantação; utilizando métricas que facilitam a
comunicação entre desenvolvedor e cliente.

Trabalhando em parceria com consultores das áreas fiscais, contábeis e tributárias;
com o intuito de manter os softwares sempre atualizados de acordo com a legislação
vigente, facilitando assim, a execução das rotinas da sua empresa.

Nós da Infoserv Software estamos atentos às necessidades do mercado quanto aos
desafios de desenvolver softwares diferenciados e com qualidade.

Infoserv Software, fazendo o melhor para gestão do seu negócio.



SIAC – Principais Características e Funcionalidades

 O Sistema Infoserv de Automação Comercial – SIAC – foi desenvolvido para atender
as necessidades de gestão do comércio com um custo acessível e suporte
diferenciado;

 Simples de operar;

 Customizável de acordo com a necessidade do seu negócio;

 Armazena dados essenciais para o dia a dia da empresa;

 Reduz tempo de cadastro das informações;

 Entrada de produtos em estoque via importação de NF’s;



 Emite Boletos de Cobrança, Carnês e Etiquetas;

 Controle de Comissões;

 Gera Remessa Bancária e processa Arquivos de Retorno;

 Controle gerencial através de consultas e relatórios diversos;

 Pode ser automatizado para PDV (Ponto de Vendas) integrado com a gestão do 

estabelecimento comercial (retaguarda); e

 Emissão de Documentos Fiscais diversos.

 Principais Módulos: Cadastro, Vendas, Compras, Estoque, Contas a Receber,

Contas a Pagar, Ordem de Serviço, Bancos e Emissão de Documentos Fiscais.



Tela inicial do Sistema



Tela de Cadastro de Clientes



Tela de Cadastro de Produto

* Tela inicial de Cadastro, acima da tela pode ser observadas demais janelas para um

cadastro mais completo



Tela de Entrada de Compras

* Sistema integrado com Módulos de Contas a Pagar e Estoque, havendo necessidade

de apenas um lançamento para integração.



Tela de Configuração de Custos

* A partir do módulo de Custos pode haver um controle das Margens de Custo e Vendas,

atualização de valores de venda em bloco, entre outros.



Tela de abertura de Ordens de Serviços

* As Ordens de Serviços podem ser personalizadas conforme demanda da empresa, no exemplo

acima temos uma O.S. de uma mecânica que necessita da identificação do respectivo veículo.



 As O.S. permitem o lançamento de Peças e/ou Serviços conforme demanda da

empresa;

 A partir da O.S. podem ser gerados Documentos Fiscais (NF-e, para produtos, e

NFC-e, para serviços);

 Permite controle por status;

 Integrado com o sistema de Contas a Receber;

 Geração de Contrato de Prestação de Serviços;

 Fornece relatório de Produtividade dos Técnicos, Ordens por Período, Resumo

Mensal, entre outros.



Tela de Vendas

* No módulo de Vendas você está apto a emitir documentos fiscais a partir de Pedido ou

Ordem de Serviço previamente cadastrado. Sistema já integrado à SEFAZ para

transmissão eletrônica do documento.



Tela Contas a Receber

* Dentro do Contas a Receber é permitido um cadastro e controle completo dos títulos

que a empresa irá receber. Bem como emissão de boletos, recibos e duplicatas.



Tela Contas a Pagar

* Dentro do Contas a Pagar destacamos a parte de controle com consultas e relatórios e

também o pagamento de comissões para empresas que trabalham com representantes.



Tela Contas a Pagar



Tela Módulo Bancos

* Módulo Bancos permite gerar Remessas bancárias e o processamento de arquivos de

retorno. Integrado com o módulo de Contas a Receber os títulos serão baixados

automaticamente.



Tela Módulo Estoque



Mais Funcionalidades:

 Atende toda legislação fiscal atual;

 Emissor de Documentos Fiscais como NF-e, NFC-e, SPED, Bloco K entre outros;

 Emite Boletos de Cobrança e Carnês;

 Envio de Notas Fiscais em lote;

 Geração de Relatórios de Análise ABC, Previsão de Consumo e Análise de estoque crítico;

 Vendas Condicionais;

 Atualização de Valores de Vendas e Custos de Produtos em lote;

 Relatório de Fluxo de Caixa;

 Consulte Situação de seus Clientes e Fornecedores;

 Relatórios com programações de pagamentos e recebimentos;

 Manutenção de Comissões para seus vendedores;

 Cadastro de Classificações Fiscais e Situações Tributárias;




