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

O sistema CERTO, é um aplicativo de 
controle gerencial para Micro 
Empreendedores Individuais (MEI),  
pequenas empresas de comércio, 
prestadores de serviços, 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.

Ÿ Cadastro de Clientes, Fornecedores e 
Funcionários com lay-out padrão.

Ÿ Controle completo de Bares, 
Restaurantes, Casas Noturnas, Padarias 
e similares.

Ÿ Acesso a toda a situação financeira do 
Cliente em apenas um clique.

Ÿ Emissão de NF-e.
Ÿ Aceita certificados A1 e A3.
Ÿ Atende Prestadoras de Seriviço (OS).
Ÿ Emissão de Boletos bancários.
Ÿ Emissão de recibos, carnês, duplicatas e 

promissórias.
Ÿ Controle de contas a pagar e a receber.
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CERTO - MEI
gerência total

Anotações:

Cadastros simples e 
totalmente intuitivos

Ideal para MEI, micro e 
pequenas empresas

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

NF-e
Módulo
bares e
restaurantes
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Ÿ Cadastro de clientes, fornecedores e funcionários com lay-out padrão;
Ÿ Pesquisa do CPF e CNPJ diretamente no web service da Receita Federal do 

Brasil, garantindo a segurança das informações e com possiblidade de inclusão 
no cadastro automaticamente;

Ÿ Cadastro automatizado de logradouros, inclusive com centenas de milhares de 
endereços já cadastrados no sistema;

Ÿ Controle completo de bares, restaurantes, casas noturnas, padarias e similares;
Ÿ Todas as cidades brasileiras já estão cadastradas no sistema possibilitando 

maior facilidade nos cadastros;
Ÿ Acesso a toda situação financeira do cliente em apenas um clique;
Ÿ Acesso aos juros pagos e a pagar de cada cliente;
Ÿ Controle de recebimento parcial de parcelas pagas pelos clientes;
Ÿ Função para quitar inúmeras parcelas de cliente de uma só vez;
Ÿ Emissão de cupons fiscais;
Ÿ Aceita certificados A1 e A3 para NF-e;
Ÿ Atende prestadoras de serviço (OS) ;
Ÿ Destinação do recebimento e pagamento de parcelas de clientes e para 

fornecedores;
Ÿ Emissão automática de boletos bancários para dezenas de instituições 

bancárias;
Ÿ Controle de cliente por grupo;
Ÿ Configuração de até dez campos adicionais para clientes, estoque e 

fornecedores (10 campos para cada modo de cadastro);
Ÿ Envio de arquivo de remessa de boletos para o banco;
Ÿ Possibilidade de enviar e-mail automaticamente para até 5 destinatários 

diferentes ao emitir uma nota fiscal eletrônica;
Ÿ Conciliação bancária;
Ÿ Emissão de notas fiscais eletrônicas em modo paisagem e retrato;
Ÿ Controle bancário com possibilidade de cadastrar inúmeras contas bancárias;
Ÿ Controle de Vendas com comissionamento configurável por produto ou 

funcionário;
Ÿ Importação de XML de compra facilitando o lançamento da compra, com 

cadastro automatizado dos produtos, bastando apenas informar o valor de venda 
e a tributação de venda;

Ÿ Cadastro automático de fornecedores e transportadoras através da importação 
do XML de compra;

Ÿ Integração com dezenas de modelos de balanças;
Ÿ Possibilidade de enviar e-mail automaticamente para até 5 destinatários 

diferentes ao emitir uma nota fiscal consumidor eletrônica;
Ÿ Formação de Preço de Venda;
Ÿ Inúmeros relatórios para controle gerencial;
Ÿ Controle de Limite de Crédito;
Ÿ Controle de Produtos por Grade e Número de Série;
Ÿ Controle de Produtos por Validade;
Ÿ Histórico de movimentação de produtos por período;
Ÿ Re-emissão de boletos;
Ÿ Controle de fluxo de caixa futuro;
Ÿ Histórico de Vendas por Clientes;
Ÿ Dados adicionais da consulta no CDL/SPC no cliente;
Ÿ Atende a legislação brasileira em todos unidades federadas;

Ÿ Carta de correção eletrônica (CC-e);
Ÿ Impressão de Etiquetas para impressoras laser, jato de tinta, térmicas (Brother, 

Elgin, Argox) com possibilidade de inclusão de novos modelos;
Ÿ Contas a pagar e contas a receber com cálculo de juros;
Ÿ Cadastro de funcionários baseado em funções;
Ÿ Emissão de recibos, carnês, duplicatas e promissórias;
Ÿ Controle de acesso por usuário e senha;
Ÿ Impressão de mala direta;
Ÿ Gerador de código de barras com opção de geração automática ou manual no 

cadastro de produtos;
Ÿ Tabela de CST PIS e CST COFINS já inclusa no sistema;
Ÿ Controle de serviço por técnico;
Ÿ Controle de tempo gasto em determinado serviço em horas;
Ÿ Controle de serviços prestados para cada cliente e objeto;
Ÿ Impressão das observações de itens na nota fiscal eletrônica;
Ÿ Impressão do imposto na nota fiscal;
Ÿ Emissão de orçamentos;
Ÿ Emissão de pré-vendas;
Ÿ Emissão de pedido de vendas;
Ÿ Atendimento da lei 12.741/2012 desde sua regulamentação em 2012;
Ÿ TEF (discado e dedicado)
Ÿ Terminal de consulta de preços
Ÿ Impressão de carnê;
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