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Ganhe tempo na gestão do seu negócio.

Facilite seu dia a dia.

SOMA FÁCIL é um sistema totalmente on line, tambem conhecido como: ERP (Enterprise
Resource Planning) ou SIG (Sistema Integrado de Gestão). Totalmente otimizado e
muito simples de operar, facilitando o dia-a-dia de sua empresa, viabilizando,
relatórios, movimentações financeiras e muitas outras tarefas diárias.

Otimize seu desempenho.
Sua empresa na palma da mão.

De olho no meio ambiente.
Outra vantagem muito importante do sistema SOMA FÁCIL é a economia de papel,
seguindo a política do ecologicamente correto, corta os custos desnessários com
papel e espaço para armazenar documentos e planílhas, pois os dados ficam em
nosso datacenter, prontos para acessar quando e onde precisar.
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O SISTEMA DE GESTÃO MODERNO QUE APRESENTA
UM CONCEITO INOVADOR EM TECNOLOGIA CLOUD!
SOMA FÁCIL é um sistema completo, com interfaces altamente amigáveis e recursos de administração
financeira, estoque, pessoas, produtos, serviços, faturamento, bancos, caixas, cliente e muito mais. Funciona
com todos os recursos plenamente na web em nuvem, onde permite que tudo possa ser acessado de qualquer
dispositivo com acesso a internet como tablets ou celulares.

SOMA FÁCIL é inovador, seguro e sem custos adicionais em infra-estrutura.

CONHEÇA OS RECURSOS DE UM SISTEMA INOVADOR
ALIADO A TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM.
Gestão de
Pessoas
V ê tem
Você
t o controle
t l completo dee Clientes,
prospecções, Fornecedores, Vendedores
ndedores
ou representantes e Funcionários.
s Com cadastros completos
de contatos de pessoa, gerando a base de informações para
o CRM e integração com o Google Maps, Calendar e Contact.

Com a utilização de nossa solução em nuvem, SOMA FÁCIL auxilia as empresas de todos os
portes e áreas de atuação a aprimorarem a gestão de TI, aumentando a produtividade, reduzindo
custos com otimização do padrão de serviços. A transformação de conhecimento em riqueza se dá,
pela ação inovadora das empresas. Prova disso são as grandes empresas que utilizam sistemas
cloud em sua administração, como a Google, IBM, Amazon, Microsoft e Yahoo. Com idéias inovadoras
nossa tecnológia SOMA FÁCIL dispõe, Software como serviço, padrão que possibilita ao empresário
do futuro visionário rumo ao seculo XXII mudar a forma de fazer negócio no Brasil.

Financeiro e
faturamento
C
Com
o controle
t l fifinanceiro on-line,
você realiza toda a gestão do seu
negócio de qualquer dispositivo com
acesso a internet. Com o faturamento
emitir uma NF-e de qualquer
é possível
p
computador ou dispositivo com
co
internet sem precisar instalar nada.
int

Custo/Benefício.
Uma grande vantagem do sistema SOMA FÁCIL é a redução de custos que essa
tecnologia proporciona, pois não possui gastos com hardware, depreciação e
manutenção. Obter mais pagando menos é objetivo de qualquer empresa.

Crescer de acordo com a necessidade.
Outra vantagem muito importante do sistema SOMA FÁCIL é a sua flexibilidade.
Caso suas necessidades iniciais sejam bem restritas, você pode contratar o plano
básico e migrar a medida que a necessidade da sua empresa aumenta adquirindo
mais recursos.

Bancos e
Caixas
Este módulo é responsável pelo gerenciamento
i
t financeiro
fi
i dda
empresa a nível de transações bancárias. A gestão financeira
contempla processos como contas a pagar e a receber,
tesouraria,, conciliação bancária e fluxo de caixa, aplicação
financeira, empréstimos e financiamento,
projeção da carteira de pedidos
e compras, plano financeiro
e gestão orçamentária.

Tecnologia cloud a serviço de sua empresa.
Com a tecnologia cloud (nuvem), muitos aplicativos, assim como arquivos e
outros dados relacionados, não precisam mais estar instalados ou armazenados
no computador do usuário ou em um servidor próximo. Esse conteúdo passa a
ficar disponível nas nuvens, isto é, na internet. Ao fornecedor da aplicação cabe
todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, atualização,
backup, escalonamento, etc. O usuário não precisa se preocupar com nenhum
desses aspectos, apenas em acessar e utilizar.

Gestão
Comercial
possuii uma gestão
tã completa
l de compra e venda de produtos,
com criação e envio de e-mail de documentos como pedidos
de clientes e fornecedores, orçamentos e
contratos, além de consultas e gráficos
com estatística de vendas em tempo real.

CRM
E i de
Envios
d e-mails
il ou SMS´s,
SMS´ newsletters, a partir de contatos de
clientes, fornecedores, vendedores e funcionários. Controle de
clientes, com Gestão de pontos e classificação de clientes com
percentuais de bônus
diferentes e aniversariantes do mês
por diversos filtros.

Loja Virtual

O módulo
ó
ponto de vendas é
responsável por uma das ações
mais importantes, que é a realização
das vendas para o consumidor final.
Ele é a ponte para emissão do
cupom fiscal, o sistema é integrado
para este tipo de operação.

Este módulo é integrado
t
d a lloja
j virtual,
it l
produtos com fotos, preços e estoques.
Assim como as informações de pedidos
geradas pela loja, são utilizadas para
faturamento e emissão da Nota Fiscal
Eletrônica.

Com SOMA FÁCIL você acessa seus arquivos através de computadores,
smartphones e tablets, utilizando nossa tecnologia é possível emitir
Notas Fiscais Eletrônicas de qualquer dispositivo mobile.

Alto nível de segurança e controle às suas informações, realiza automaticamente
a atualização e o monitoramento das aplicações, oferecendo acesso restrito a
estações, locais, horários, pessoal e informações que serão acessadas.
Garantindo assim total segurança, aliada a acesso total de onde você desejar.

Através do módulo de Produtos/Serviços,
i
é possível
í l administrar
d i it
os produtos disponíveis em estoque para venda, troca ou transferência,
fazer o recebimento de compras e gerar
relatórios e etiquetas de códigos de barras,,
além de emissão e gestão de ordens dee
produção e serviços.

Ponto de
Vendas

Acessibilidade/Portabilidade.

Segurança total de suas informações.

Produtos e
Serviços

Mobilidade
Total
Agenda
O módulo
l Agenda
A d permite
i uma
visualização mais fácil de eventos importantes que acontecera
aconteceram
ou que virão a acontecer, como visitas, o vencimento de contas a
pagar e receber ainda não pagas, recebimento de compras e
chamadas para clientes. E ainda permite acompanhar eventos
do dia a dia dos usuários como auditoria.

Gestão de
Projetos
P
Permite
it a gestão
tã d
de projetos,
j t com os
cadastros e acompanhamentos de
projetos, tarefas, atividades, controle de reuniões com ARs,
controle de tarefas com geração de CheckLists, datas das
tarefas e acompanhamento completo das tarefas.

lt d para ffuncionar
i
Este módulo possui uma interface voltada
em
aparelhos móveis, tablets ou celulares. Com botões em
tamanhos apropriados para touch, permite que facilmente
o usuário cadastre um cliente,
crie
c um orçamento ou pedido, faça
r
requisição
de produtos no estoque,
cconsulta lista de clientes e muito mais.

Escrita Fiscal
O sistema
it
gera em um arquivo no formato
conhecido pelo próprio PVA. E nesse arquivo
já vai todas as notas de entrada e saída com
as informações devidamente preenchidas pronto para o
contador validar e enviar pelo sistema da SEFAZ.

