HISYSTEM
SOFTWARES

Faça o melhor negócio
para sua empresa:
invista em gestão
eﬁciente!

GESTÃO PARA EMPRESAS

Agilidade nos Processos
Segurança nas Informações
Redução de erros Operacionais
Gestão Fiscal completa

www.hisystem.com.br

HISYSTEM
SOFTWARES

A HISYSTEM oferece soluções
prontas para atender diversos
seguimentos de negócio
proporcionando o controle integrado
e total a partir de processos
operacionais simples e objetivos.
Aliando tecnologia, experiência e
conhecimento, a HISYSTEM, desde
1994, traz soluções que possibilitam
a gestão completa de sua empresa,
com automação dos processos
administrativos e gerenciais.

www.hisystem.com.br

As soluções HISYSTEM fornecem
informações para o planejamento e
tomada de decisões, evitando erros e
reduzindo custos, consequentemente
gerando aumento da produtividade.

SG Master

Cadastros simples e
totalmente intuitivos

gerência total

NF-e
NFC-e
SAT
ECF (PDV)
PAF-ECF (PDV)
CT-e
SPED Fiscal
SINTEGRA
Módulo
bares e
restaurantes

Ideal para micro,
pequenas e médias
empresas

CERTO - MEI
gerência total

NF-e
Módulo
bares e
restaurantes

Com ele é possível ter acesso a informações de
gerenciamento que todo empresário precisa para
tomar decisões sobre compra, venda, taxas de juros,
controle de inadimplentes, comissões de funcionários,
lucratividade e também padronizar processos
minimizando perdas e erros humanos, oferecendo
uma análise mais rápida e eﬁciente da empresa.

O SG MASTER é preparado para gerenciar
toda a empresa, realiza o controle de
contas a receber, contas a pagar, controle
de vendas, orçamentos, controle bancário,
controle de estoque, controle de caixa
e muito mais.

MÓDULO
FISCAL

Suas funcionalidades são o Cadastro
de Clientes, Cadastro de Estoque, Dados
do Fornecedor, Emissão de um relatório
para contabilidade e disponibilidade para
funcionamento em apenas um terminal.
Cada instalação possui uma opção de
documento ﬁscal a ser emitido.

NF-e
NFC-e
SAT
ECF (PDV)
PAF-ECF (PDV)
CT-e
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O sistema CERTO, é um aplicativo de controle
gerencial para Micro Empreendedores Individuais
(MEI), pequenas empresas de comércio, prestadores
de serviços, bares e restaurantes.

CAFIC
gerência total

NÃO FISCAL
Vendas a vista
Vendas a prazo
Contas a pagar
Contas a receber
Impressão de
carnês
Controle de
estoque
Controle de caixa
Vendas nos
cartões

O CAFIC é um sistema de gestão
comercial. Com ele você pode controlar
seu estoque, suas vendas, ﬂuxo de caixa,
fazer orçamentos, cadastrar clientes,
produtos, fornecedores, imprimir
etiquetas e muito mais!
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