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Tenha uma visão completa do seu negócio, para 
uma gestão ágil e focada em resultados
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O fluxo de informações nas organizações exige agilidade, precisão e 

controle.  O sistema de gestão integrada TS ERP incorpora os 

melhores processos administrativos, financeiros e de produção do 

mercado, promovendo maior eficiência operacional e facilitando  a 

gestão. Uma ferramenta gerencial confiável e flexível, aderente a 

todos os ramos de atividade. 
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CONTROLE DE USUÁRIOS

Ênfase em controladoria

Informações detalhadas, do resultado à origem

Integração com diversos market places

Consolidação de desmonstrações

Suporte vitalício

FLUXO DE CAIXA

PAGAMENTOS

RECEBIMENTOS

CAIXA E TESOURARIA

INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

EMISSÃO DE BOLETOS

CANAL DO CLIENTE

CLIENTES

GESTÃO DOS 
PEDIDOS DE 

VENDA

FATURAMENTO

GESTÃO DE 
PEDIDOS DE
VENDA VIA
SMARTPHONE
E TABLET

GESTÃO DE RELATÓRIOS

CENTRAL DE AUTORIZAÇÕES

FONECEDORES

GESTÃO DE
COMPRAS

CONTROLE DE
FRETE

ENTRADA

GESTÃO DE 
ESTOQUE

FISCAL

GESTÃO PATRIMONIAL

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDAÇÃO

$
Redução de custos

Customizações com base no seu tipo de negócio

Área fiscal aderente às normas brasileiras
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Módulos:

Contas a pagar e receber

Fluxo de caixa

Integrações com bancos (extrato, boletos e arquivo remessa)

Arquivamento dos comprovantes pagos e recebidos

Envio de e-mail dos títulos a vencer e vencidos em massa

Relatórios precisos com todas as informações 

Posição e projeção financeira

Administração dos orçamentos

Orçamento com entregas parciais

Confirmação direta para venda após confirmação do cliente

Controle de visibilidade por perfil de usuário

Controle das compras para atender a demanda 

Anexo de arquivos com informações relacionadas ao orçamento

Inventário com uso de coletores de dados

Controle físico e financeiro dos bens

Controle dos prejuízos 

Emissão de etiquetas térmicas com código de barras

Controle do almoxarifado 

Expedição 

Financeiro

Orçamentos

Administração dos pedidos e das entregas

Faturamento e emissão de notas fiscais

Comissão de vendedores e representantes

Formação de cáculos de impostos

Cadastro de exceções de ICMS

Geração de estatísticas de vendas por diversas entidades: cliente, 
períodos, vendedores e produtos

Anexo de arquivos com informações relacionadas a venda

Controle de entregas parciais

Vendas

Lucratividade (Mark-up)
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Módulos:

SPED Fiscal

SPED Contribuições

Emissão dos livros de entradas e saídas

Escrita Fiscal

PDV e Caixa (venda frente loja)

Cupom fiscal SAT e NFC-e

Fechamento do caixa com relatório em KARDEX 

Frente Caixa

Sangria (retiradas de valores do caixa)

Controle inicial do caixa (entradas de valores no caixa)

Controle das operações realizadas no caixa por usuário

Cotação com vários fornecedores

Controle dos pedidos de compra

Geração do pedido através do XML do fornecedor e ou planilha

Controle de divergências entre o pedido e a nota fiscal do fornecedor

Requisições

Inventários

Anexo de arquivos com informações relacionadas a compra

Controle de compras parciais

Geração de pedido automático com base no estoque mínimo 
e fornecedor

Cálculo do custo médio

Controle de agendamento das entregas das compras

Projeção para compras

Solicitação

Compras

Emissão de nota fiscal de importação 
(entrada através do arquivo gerado via SISCOMEX ou espelho XML
da nota fiscal com muito mais agilidade)

SAIBA MAIS SOBRE ESTA E OUTRAS SOLUÇÕES QUE IRÃO
TORNAR SUA EMPRESA MUITO MAIS PRODUTIVA

www.tsolucoes.com.br
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Aplicações WEB e Mobile

SAIBA MAIS SOBRE ESTA E OUTRAS SOLUÇÕES QUE IRÃO
TORNAR SUA EMPRESA MUITO MAIS PRODUTIVA

www.tsolucoes.com.br

Canal do Cliente

Acesso via navegadores WEB (Chrome, Firefox, Edge, Mozilla, etc.)

Possibilitar o seu cliente efetuar orçamentos com integração direta 
para com o TSERP

Possibilitar o seu cliente de listar suas compras efetuadas com a 
empresa

Possibilitar o seu cliente listar o titulos que o mesmo tem a pagar 
com a empresa e fazer download do boleto bancário emitido

Possibilitar o cliente de fazer o download dos DANFEs em PDF e 
XMLs da nota fiscal emitida e listar as vendas realizadas

Possibilitar seu cliente de emitir a tabela de preço

Venda externa via smartphone e tablet (off-line)

Venda via coletor de dados para feiras 

Inventário e controle de estoque via coletor de dados

Mobile

Lista de eventos e check list via coletor de dados 

Acesso via navegadores WEB (Chrome, Firefox, Edge, Mozilla, etc.) 
e celulares e tabltes

Possibilitar o seu cliente efetuar orçamentos com integração direta 
para com o TSERP

Possibilitar o seu cliente de visualizar imagens e vídeos 
relacionado aos seus produtos  

TSOrçamento

Acesso via navegadores WEB (Chrome, Firefox, Edge, Mozilla, etc.) 
e celulares e tabltes

Possibilitar o seu cliente de estar listando um catálogo com os 
seus produtos e visualizar informações 

Possibilitar o seu cliente de visualizar imagens as imagens
relacionado aos seus produtos  

TSCatálogo
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