Sistema PDV
O sistema PDV – Ponto de Venda, foi desenvolvido de forma a
facilitar, agilizar e controlar as vendas de um comércio (supermercado,
loja, etc).
Assim, o comerciante terá todo controle das vendas realizadas, podendo
dar permissões e restrições a determinados usuários, além de relatórios
gerenciais.
O sistema atende toda a legislação tributária, fiscal e está integrado com
a impressora fiscal.
Permite ainda a integração com outros módulos de sistema da Bnet,
adquiridos separadamente, tais como: sistema contábil, sistema de
estoque, livros fiscais, balança eletrônica e SiTef – Sistema de
Transferência de fundos, isto é o pagamento por cartão de débito, crédito
e consulta de cheques.
Novidades do Sistema
O sistema conta com total integração com cadastro de fornecedores,
cadastro de produtos, cadastros de grupo de produtos, e cadastro de
situação tributária.
Desta forma o usuário terá controle total sobre seu comércio, de forma
ágil e precisa, assim poderá dispensar seu tempo no atendimento
preferencial de seus clientes.

Relação na tela do Cadastro de Produtos

Cadastro de Situação Tributária

Menu do Sistema PDV – Cadastros, Configuração, Movimentos, Relatórios, Usuários

Pesquisa por Produto

Existem diversas possibilidades de movimento de preço do produto tais
como: alterar preço imediato do produto; alterar preço posterior, o
usuário cadastra todos os novos preços e aplica a alteração no momento
mais apropriado.
O sistema gera também emissão de etiquetas, para ser fixada nas
gôndolas de exposição.

Cadastro de Produtos

O sistema permite a visualização em tela da relação de produtos
cadastrados, ao clicar no produto, visualiza-se outra tela com os dados
cadastrais do produto. Nestes cadastros somente ao usuário autorizado é
permitido incluir, alterar e excluir.
O produto cadastros pode ser ordenado por grupos, em razão de sua
especificidade v.g. (laticínio, feira, limpeza e etc.). Essa importante
ferramenta do sistema possibilita ao comerciante alterar preços do grupo
de produtos, por meio de porcentagem, assim poderá realizar promoções.
Outra particularidade do sistema é o cadastro de situação tributária, que
atribui ao produto seu imposto tais como: isento, não tributado,
substituição e tributado em 7%, 12%, 18% e 25%.

Cadastro de Grupo de Produtos

Movimento dos Produtos

Relatório por Produtos
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PDV – Ponto de Venda

PDV – Fecha Venda

PDV – Resumo do Movimento

PDV – Controles e funções do Ponto de Venda

No fechamento do ponto de venda, o sistema, permite ao usuário gerar
relatórios gerenciais e visualizar o movimento em tela: total de carga;
total de sangria; total de vendas por: dinheiro, cartão de débito, cartão de
crédito, cheque, ticket, vale e total de venda; total da situação tributária:
isento, não tributada, substituição e tributada em 7%, 12%, 18%, 25% e
total de imposto; e valor líquido do caixa.
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Sistema PDV
Conteúdo técnico do sistema
. Cadastros de:
. Fornecedor;
. Produto;
. Grupo de Produto;
. Situação Tributária.
. Configuração:
. Local do Servidor.
. Movimento:
. Altera preço – Imediato;
. Altera preço – Posterior:
. Prepara para nova alteração;
. Digitar preços;
. Atualizar preços;
. Emitir etiqueta para gôndola.
. Altera preço – por Grupo;
. Reinicia movimento;
. Relatórios:
. Fornecedores:
. Ordem Numérica;
. Ordem Alfabética.
. Produtos:
. Ordem Numérica;
. Ordem Alfabética;
. por Grupo.
. Usuários:
. Cadastro:
. Usuário (Login);
. Nome;
. CPF;
. Restrição:
. Incluir;
. Alterar;
. Excluir;
. Relatório;
. Altera preço;
. Gerencia de Caixa.
Pesquisa:
.Por Produto:
. Código;
. Descrição do produto;
. Fantasia.
.Por Fornecedor:
. Código;
. Descrição do Produto;
. Fantasia.

. Caixa – (PDV):
. Funções:
. Qtd. (F1);
. S/Cod. (F2);
. Nova Vda. (F3);
. Fecha Vda. (F4);
. Cancela Item (F5);
. Sair (F6);
. Exclui Item (F7);
. Cancela Vda. (F8);
. Abertura (F9);
. Carga (F10);
. Sangria (F11);
. Cancela Cupom (Del);
. Leitura X (+);
. Redução Z (-);
. Consulta Preço (Home);
. Abre Gaveta Caixa (End);
. Itens Registrados acima (PGUP);
. Itens Registrados abaixo (PGDN).
. Resumo do Movimento:
. Carga Inicial;
. Sangria;
. Vendas:
. Dinheiro;
. Cartão Débito;
. Cartão Crédito;
. Cheque;
. Ticket;
. Vale;
. Tributação:
. Isento;
. Não Tributado;
. Substituição;
. 7,00%;
. 12,00%;
. 18,00%;
. 25,00%;
. Total Tributado;
. Total de Vendas;
. Total Líquido;
. Integração com outros módulos da BNet:
. Sistema SiTef (Transferência Eletrônica de Fundos);
. Balança (Códigos EAN13 reservados, iniciados por 2);
. Sistema Contábil;
. Sistema Estoque;
. Sistema Livros Fiscais.

Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas
necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos
departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da
Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o
Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral.
Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria,
estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop,
web e móbile.
Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço.

Atenciosamente
BAUERNET
www.bauernet.com.br
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