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Sistemas para Lojistas e
Empresas Corporativas
ERP Gestor Financeiro
Gerenciador NF-e
CRM Gestão de Clientes
Gestão de Sistemas Contábeis
Contabilidade
Escrita Fiscal
RH & Folha de Pagamento
Gerente Contador
Gestão de
Comércio e Serviços
Gestor Imobiliário
ECF - OPAF
Loja de Conveniência

ERP “Enterprise Resource Planning”,
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO
EMPRESARIAL
Objetivo & Sinopse
A Solução ERP ZANINI opera com uma interface segura em
6 módulos totalmente inovadores, proporcionando
grande praticidade nas rotinas e necessidades do mercado
corporativo.
Efetua a integração de todos departamentos da companhia: Setor Financeiro, Escrita Fiscal, Contabilidade, RH &
Módulo customizável e personalizado com todas as necessidades da companhia.

GESTOR FINANCEIRO (ERP)
Objetivo & Sinopse
Sistema fornece um conjunto de ferramentas para Alavancar
o desempenho da empresa, atendendo às demandas de
todas as partes interessadas: acionistas, colaboradores,
clientes, fornecedores, sociedade e outros. Esta linha de
soluções Zanini atua em conjunto com os gestores da
competitivas e inovadoras, construindo planos altamente
estruturados.
Principais Funcionalidades
nhia
Estratégias de TI para avaliação de processos sistêmicos
Gestão de boletos bancários, Pedidos, orçamentos, notas

-

NF-e
Objetivo & Sinopse

-

as obrigações acessórias dos contribuintes, permitindo, ao mesmo tempo, o
acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

CRM – GESTÃO DE CLIENTES
Objetivo & Sinopse
Gerencia: As melhores rotinas de gestão de relacionamento com clientes. Alerta
ao cenário nacional, em que o foco principal das empresas é o cliente, a solução
CRM ZANINI fornece um conjunto de funcionalidades e visões que apoiam as
áreas de negócios, trazem vantagem competitiva e elevam o patamar de gestão
da empresa que pretende se posicionar à frente dos concorrentes e obter um
sólido crescimento de participação no mercado.

.

PACOTE
OFFICE CONTADOR

CONTABILIDADE

Objetivo & Sinopse
pequeno e médio porte.
A solução contempla 3 módulos distintos: contábil,
Integração: Os sistemas operam independente ou
integrados, proporcionando ao contador, grande
facilidade e segurança operacional.
Calcula e emite: Os principais relatórios para atender a
Principais Funcionalidades
Cadastro único para os três sistemas;
Envio de todos Relatórios em PDF por E-mail;
Sistema multiempresas e multiusuários com senha;
Geração e armazenamento automáticos de backup.

FOLHA DE
PAGAMENTO

Objetivo & Sinopse
Efetua: A Escrituração contábil para qualquer regime de
enquadramento empresarial (Lucro Presumido, Super
Simples, Lucro Real, e Lucro Arbitrado).
Integra: Todos os lançamentos de origem Fiscal, Folha
de Pagamento ou ERP, proporcionando enorme redução de trabalho de digitação.
Emite: Todos os Livros contábeis para atender as obrigações da Legislação.
Atende: As exigências do SPED Contábil.
Relatórios
Livro Diário; Balanço Patrimonial;
Razão Analítico;
Demonstrativo de Resultado do Exercício;
Termo de Abertura / Encerramento;
Livro Caixa & Bancos;
Depreciação, Amortização e correção do Ativo Imobilizado; D.L.P.A (Diário Lucro Prejuízo Acumulado);
Índices de Liquidez e Financeiros (DLPA, DMPL, DFC,
DVA).

ESCRITA
FISCAL

Efetua: Todas as rotinas mensais do Departamento
Pessoal, calcula automaticamente a folha de pagamento, encargos trabalhistas e previdenciários. Integra:
Todos os lançamentos de origem Contábil, gera arquiEmite: Todos os relatórios para atender as obrigações
trabalhistas da empresa.
Relatórios
Folha de pagamento (mensalista, domésticas, horista,
comissionista, regime CLT);
Recibos de Salários (holerites, Pró-Labore, RPA Autônomo, Vale Transporte);
Cálculo e emissão de guias: (gps, Irrf, pis sobre folha);
Emissão de cheques, Ficha Financeira Anual,
Advertência/Suspensão Disciplinar;
Contratos de Trabalho, estagiário e Requerimento de
Benefício por Incapacidade;
Controle de Atestados (Trabalho, saúde ocupacional)
Vencimento de Exame Médico;
Afastamentos por Acidente de Trabalho, Licença Maternidade, etc..);
Quadro de horário, Folha de Ponto, Cartão de Ponto,
Etiqueta Cartão de Ponto;

Objetivo & Sinopse
Efetua: A Escrituração Fiscal para qualquer regime de
enquadramento empresarial
(esferas Federal, Estadual e Municipal, Lucro Presumido,
super Simples e Lucro Real). Integra: Todos os lançamentos de origem XML e ERP, proporcionando enorme
redução de trabalho de digitação.
Emite: Todos os Livros Fiscais para atender as obrigações da Legislação.
Relatórios
Livro de entrada e Registro de saídas (c/ resumo Cfop)
Livro apuração de ICMS e IPI (Substituição tributária,
Crédito, Débito e saldos);
Registro de Inventário;
Livro de prestação de serviços ISS;
Livro de fornecedores e destinatários;
Carta de correção e declaração de faturamento.

GERENTE
CONTADOR
Objetivo & Sinopse

ECF
OPAF

Controla: Todos os recebimentos com posição do conta
corrente dos clientes devedores e quitados.
Gerencia: O contas a pagar e protocolo de documentos
recebimentos e despesas do escritório.
Relatórios
Emissão de recibos de honorários (com logotipo do
Contador);
Emissão de boletos bancários;
Livro caixa & Bancos;
Balancete mensal do escritório;
Fluxo de caixa;
Contrato de prestação de serviços.
Principais Funcionalidades
Cadastro de contas Parametrizáveis (históricos gerais);
Envio de todos Relatórios em PDF por E-mail;
Lançamentos e relatórios por Centro de Custo;
Sistema multiempresas e multiusuários com senha;
Geração e armazenamento automáticos de backup.

GESTOR
IMOBILIÁRIO
Objetivo & Sinopse
O Sistema gerencia de forma objetiva as principais
rotinas de gestão empresarial do seguimento de imóveis. O gestor imobiliário da Zanini oferece controle
total sobre os pamentos, recebimentos, cobranças,
Principais Funcionalidades
Fotos dos imóveis (evita a visita e deslocamento dos
locatários )
Busca turbo por tipo, localização e modalidade de
imóveis
Cálculo automático de boletos bancários (não precisa
digitação )

Objetivo & Sinopse
O Sistemas para Automação Comercial Zanini oferece
de forma prática e objetiva todas as ferramentas para a
gestão do Comércio Varejista, tanto na frente de loja
quanto na retaguarda (sevidor Central).
Uma Solução completa, que contempla várias rotinas
essenciais para o funcionamento das empresas do
comércio Varejista, tais como controle de estoque,
com impressoras ECF e máquinas de cartão de crédito e
débito (TEF), entre outras funções indispensáveis para o
dia a dia do negócio.
Os Softwares de Automação Comercial desta Solução
foram desenvolvidos com uma arquiterura operacional
para atender as rotinas que tange ao PAF-ECF
(Programa de Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom
Fiscal) e SPED.

LOJA DE
CONVENIÊNCIA
Objetivo & Sinopse
Solução Completa de gestão comercial de lojas de
conveniência. O Sistema fornece um conjunto de
ferramentas visando potencializar a performance da
Loja, atende rotinas de clientes, fornecedores, compras, Estoque, Custo e outros.
Principais Funcionalidades
Gerenciamento de vendas, amplo cadastro de produtos
Contas a pagar, Contas a Receber, Conta corrente de
fornecedores
Controle de Estoques, Desempenho de fornecedores
Apuração avançada do custo real do produto.

AUTOMAÇÃO
COMERCIAL

Agende uma visita!

UM MUNDO DE SOLUÇÕES EM SUAS MÃOS

UNIDADES DE NEGÓCIOS
Unidade Rio de Janeiro / RJ ( 21 ) 2510-3886
Unidade Niteroi / RJ ( 21 ) 2215-4180
Unidade São Gonçalo / RJ ( 21 ) 2215-4180
Unidade Macaé / RJ ( 21 ) 3553-1735
Unidade Cabo Frio / RJ ( 21 ) 3245-3447
Unidade Duque de Caxias / RJ ( 21 ) 3553-1889
Unidade Nova Iguaçu / RJ ( 21 ) 3553-1889
Unidade Volta Redonda / RJ ( 21 ) 3553-1889
Unidade Angra dos Reis / RJ ( 21 ) 3553-1735
Unidade Araçatuba / SP ( 18 ) 3701-0814
Unidade Presidente Prudente / SP ( 18 ) 3701-0814
Unidade Andradina / SP ( 18 ) 3701-0814
Unidade Tres Lagoas / MS ( 18 ) 3701-5484

Central de Atendimento

SAC: (21) 2510-3886
Oi (21) 8769-3102 | Claro (21) 7627-2263
Tim (21) 7955-7205 | Vivo (21) 9927-8054
Sede Corporativa : Estrada do Galeão, n 691 | Pavimento 3
Jardim Guanabara - Rio de Janeiro - CEP 21931-243
E-mail: comercial@zaninisistemas.com.br

