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Conheça o Gerenciador Eficaz 7
O Gerenciador Eficaz é um sistema completo para gerenciamento de pequenas e médias
empresas de prestação de serviços e comércio em geral, permite controlar Estoque, Vendas e
Compras, Financeiro, Caixa e Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e todas as principais rotinas
de uma pequena em média empresa, além disso o sistema possui Suporte Completo pela
internet ou por Telefone garantindo assim , um ambiente seguro para informatizar sua empresa
por um baixo custo.

Informações Sobre o Sistema
O Gerenciador Eficaz 7 é um sistema completo para controle de estoque e Nota Fiscal
Eletrônica
,
funciona com Servidor de Banco de dados Firebird, que suporta funcionamento em rede com
ilimitado numero de clientes em rede com alta performance e escalabilidade.

Nota Fiscal Eletrônica
A emissão de Nota Fiscal Eletrônica através do Gerenciador Eficaz é bastante simplificada,
principalmente para empresas optantes pelo simples nacional, basta apenas lançar a venda e o
sistema se encarrega de gerar a nota com todos os campos preenchidos , inclusive os
impostos são automaticamente calculados. O processo de lançamento, transimissão e
impressão da nota fiscal leva cerca de dois minutos.

Vendas Rápidas
A tela de vendas do sistema Gerenciador eficaz permite Efetuar Vendas de forma Rápida e
eficaz utilizando teclas de atalhos para substituir o uso do mouse e ter mais agilidade no
atendimento aos clientes, efetuando vendas a prazo e á vista com tabelas de preços diversas,
impressão em impressoras matriciais e jato de tinta, com baixa automática em estoque e
Devolução de mercadorias.

Suporte Online
Nosso suporte é 100% remoto, Sendo efetuado por telefone ou Internet, através de uma
ferramenta própria que nos permite conectar nos computadores de nossos clientes via internet,
e utilizarmos o computador como se estivéssemos presentes, enquanto o cliente acompanha
tudo, visualizando a tela do seu computador.
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Atualizações
As atualizações são efetuadas periodicamente, garantido assim que o sistema evolua
permanentemente, e garantindo que todos os nossos clientes usufruam das melhorias
solicitadas por outros clientes. A atualização é efetuada de forma automática, por uma
ferramenta própria da Regra Informática, sem ser necessária intervenção técnica.

2/2

