Uma
mão na roda
para o seu
auto center.
Um completo sistema com módulo de
gestão que abrange as funções necessárias
para o desempenho do trabalho dos
melhores centros automotivos.

SOBRE A EMPRESA
A F5 desenvolve sistemas para diversos segmentos de mercado, sempre buscando a excelência em seus procedimentos
para apresentar o melhor método de gestão empresarial.
Com foco nas pequenas e médias empresas a F5 Software de
Gestão está preparada para automatizar todos os processos
empresariais, diminuir custos e principalmente melhorar a
forma de gestão, através de suas rotinas, relatórios e gráﬁcos.
A F5 realiza atendimentos personalizados, dessa maneira o
sistema é parametrizado de acordo com a estrutura da empresa, deixando-a moderna sem perder as suas características.

SISTEMAS E SOLUÇÕES
Sistema para empresas
organizadoras de eventos
e formaturas.

Sistema para controle
de centros automotivos.

Sistema para controle
de empresas industriais
e comerciais.

PRINCIPAIS CLIENTES
Novo Campo Comercial Ltda.
Buriti Máquinas e Ferramentas Ltda.
BM Car Centro Automotivo Ltda.
Msix Centro Automotivo Ltda.
TrocaKi Centro Automotivo
Karangos Auto Center
Lagoinha Auto Center
Stock Car Pneus
Mult Pneus
Fenix Auto Center
Avenida Auto Center
Antonicheli Auto Center
Auto Elétrica Brasil
Auto Elétrica Jaboticabal

O SiOﬁ é totalmente dedicado ao gerenciamento de auto
centers, auto elétricas, funilarias e outras empresas do
segmento. Através de suas rotinas, os processos de abertura e
fechamento de ordens de serviço são mais fáceis e garantem
uma vasta informação sobre o veículo e sobre o cliente.
O controle integrado facilita o seu uso e através das rotinas
gerenciais é possível o gestor saber todos os indicadores da
empresa, tais como faturamento, ticket médio, clientes atendidos, margem de venda, prazo médio de venda, entre outros.

PRINCIPAIS MÓDULOS
• Cadastros
Clientes
Cadastro de produtos

• Gestão de Compras
Pedido de compra
Sugestão de Compra

• Oficina
Abertura e controle de OS
Controle de histórico de veículos
Controle de histórico de clientes
Controle produtividade de mecânicos

• Relatórios
Cadastro
Financeiro
Estoque
Vendas
Gerenciais

• Gestão Financeira
Controle de títulos a receber
Gestão de cobrança
Emissão de boletos
Controle de caixa
Contas a pagar
Gestão do fluxo de caixa
Controle da movimentação financeira
Controle de cheque
• Gestão de Estoque
Consulta rápida de produtos
Entrada de notas fiscais
Controle de movimentação do produto
Importação de XML
Saídas/Entradas avulsas

• Gráficos
Inadimplência
Produtos mais vendidos
Maiores Clientes
• Módulo Gerencial
DRE – demonstrativo
Balanço Gerencial
Resultados do período
Resumos de venda
• Nota Fiscal Eletrônica
Emissão, transmissão e validação
Envio de XML e PDF por e-mail
Cópia automática do XML

Otimize a gestão

financeira

A qualquer momento veja a situação ﬁnanceira da sua empresa com nossa tela Dashboard. Acompanhe os relatórios
ﬁnanceiros e gerenciais, tais como Demonstrativo de Resultados (DRE), Balanço Gerencial e Resultados do período. Tudo
de forma muito prática de ser visualizada.

Vendas mais

Controle seu

Faça orçamentos, pedidos e ordens de serviço em apenas uma
tela. Imprima ou envie por e-mail com apenas um clique. Facilite
sua vida e deixe a sua equipe de vendas mais produtiva.
Controle a produção dos seus mecânicos e dos vendedores
através dos relatórios de acompanhamento diário ou periódico.

Controle seu estoque de forma eﬁciente. No software o controle de estoque é integrado às ordens de serviço, às vendas e às
notas ﬁscais. A entrada das mercadorias pode ser feita através
de poucos cliques utilizando o XML. Tudo rápido e muito fácil.

produtivas

Ordens de serviço
Abra ordens de serviço, informe os serviços, as peças, os
técnicos (mecânicos, eletricistas, etc) tudo em apenas uma
única tela. Fácil de usar e muito intuitivo.

estoque

Acompanhe

seu cliente
Tenha em mãos o histórico do seu cliente: Pedidos, Faturamentos,
Recebimentos. Tudo em única tela para facilitar a gestão e agilizar o
processo de tomada de decisão.

Demonstrativo

de resultados
Balanço

gerencial

Gráficos
Acompanhe os gráﬁcos de inadimplência,
produtos e clientes em tempo real.

Emissão de
NF-e integrada
Com apenas alguns cliques é possível emitir nota ﬁscal
eletrônica de suas vendas. Tudo de forma automatizada sem
a necessidade de grandes conhecimentos contábeis.
Também é possível enviar PDF e XML das Nfe de forma
automática, facilitando a comunicação com seus clientes.

Relatórios

Suporte ao

Tenha uma grande variedade de relatório gerenciais e o
controle da sua empresa. Entenda o que faz a sua empresa
perder ou ganhar lucros.

O suporte ao sistema é realizado através de atendimento
pessoal, telefônico, e-mail, sistema de ticket, Skype ou
através de acesso remoto.

gerenciais

sistema

16 3203 4341
16 98200 0685
Rua Barão do Rio Branco, 858
11º Andar - Sala 1101
Centro - Jaboticabal / SP
www.f5sg.com.br

