HDEV ERP
Sistema de Gestão Empresarial

Nossa Empresa
Somos uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas já atuante no mercado
desde 1987, estamos presentes hoje em 11 estados nacionais com 22 módulos de ramos de
negócios a qual nossa solução atua.
Objetivo
O sistema HDEV ERP é um sistema de gestão, com o objetivo de parametrizar e controlar os
processos inerentes a toda movimentação operacional e administrativa, bem como servir como
suporte para uma gestão eficiente.
Justificativa do projeto
O projeto de implantação do sistema de gestão, foi elaborado a partir da premissa de que a
modernidade e os avanços tecnológicos, otimizam fluxos de tempo, demandas de rotina e
ainda trazem para as organizações, redução de custos e um maior controle em seus processos
administrativos e operacionais.
Equipamentos necessários
•

Em Ambiente Windows (Windows 98 ou superior) - Caso use notebooks e Netbook com
ambiente Windows – precisa de banda larga para integração ou rede para atualização
do banco de dado do Escritório.

Cronograma de implantação

Implantações – 2 horas Totais
•

Módulo de HDEV ERP - Instalação do Sistema Hdev.

Treinamento – 8 horas Totais
•

Modulo de HDEV ERP

•

Treinamento Remoto
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Sobre o Sistema
•

Módulo ERP – Consiste em um conjunto de aplicativos denominados de HDEV ERP,
sistemas estes para auxiliar na gestão de sua empresa nas áreas de clientes,
fornecedores, financeiros, pedidos de compras e vendas, produtos e controle de
estoque.

•

Módulo FISCAL – Consiste em um conjunto de aplicativos denominados de HDEV
FISCAL, sistemas estes para auxiliar na gestão fiscal de sua empresa, fazendo a
importação de notas fiscais de produtos e serviços, fazendo a geração de notas fiscais
de produtos e *serviços conforme a lei vigente no país. Geração do Livro Fiscal
Magnético SPED FISCAL e SINTEGRA, conforme a demando do contador. A partir do dia
01/01/2016 torna-se obrigatório para todas as empresas do simples nacional a emissão
do SPED FISCAL mensal com pena de multa de até 13,600,00 por mês não enviado.
* Emissão fiscal de Serviços depende da cidade se a mesma está autorizada ao uso e web-service.

•

Modulo Personalizado – Consistem em um conjunto de aplicativos auxiliares ao ERP,
para atender o cliente em sua demanda. Este módulo será desenvolvido conforme
solicitação do cliente. Hoje em nosso ERP temos cerca de 22 tipos de negócios
totalmente integrado ao sistema. Estamos presentes hoje em empresas nos seguintes
seguimentos:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Advocacia
Agencia de Viagens
Ar Condicionado
Automotiva (peças auto e motos)
Clínica Médica com Prontuário Eletrônico
Clínica de Esteticista
Consignação de Produtos
Dedetizadora
Joias e bijuterias
Locação de Material
Marcenaria
Madeireira
Fábrica de Móveis
Pizzarias e Bares e Restaurantes
Toldos
Pontos por Milhas
Postos de Combustíveis
Loja de Conveniência
Manutenção com Controle de Ordem de Serviços
Lojas de Roupas
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CLIENTE E FORNECEDOR
Gerenciamento de Cliente e Fornecedores, integração junto ao Google MAPS ON-LINE
buscando o endereço do cliente em tempo real permitindo fazer impressão e calcular a rota da
sua empresa ao seu cliente, histórico financeiro (receitas e despesas, liquidados e em aberto)
e de pedidos (compras, vendas, orçamentos), gráficos e estatísticas anuais e mensais de
produtos por clientes, integração com página da Web (atualização do seu site em tempo real),
dezenas de relatórios operacionais, administrativos e gerenciais.
Faz validação dos dados por CPF ou CNPJ, busca CEP automático com banco de dados
atualizado pelos correios em 2012. Controle de marketing para saber qual origem do seu
cliente para futuros investimentos em propagandas. Limite de crédito por cliente com melhor
dia de vencimento seja por semana ou um dia do mês.
Bloqueio de Cliente com motivo, permitindo não mais fazer quaisquer transações dentro
do sistema seja financeira ou venda. CRM - Relacionamento com cliente, estatística sintética
de clientes com transações de vendas e financeiro pelo melhor cliente, bairro, cidade,
categoria, estado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busca CEP atualizado;
Busca MAPA do cliente com rota pelo GOOGLE MAPS;
Limite de Crédito;
Marketing, saiba de onde vem seu cliente;
Pessoa Física e Pessoa Jurídica;
Vários Endereços;
Vários tipo de contatos
Identificação da Operação do Telefone;
Dependentes;
Validação por CPF ou CNPJ;
Integrado ao Financeiro e Pedidos
Bloqueio de clientes

Contato: (35) 3851-3981 (OI) – Celulares: (35) 98809.9195 (OI) – (31) 98829.9195
hdias@hdias.com.br | hdevsistemas@gmail.com | www.hdias.com.br

Integrado aos Pedidos com busca rápida

Integrado ao Financeiro
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Integrado a Ordem de Serviço
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FINANCEIRO
INTRODUÇÃO
Gerenciamento de fluxo de caixa por empresa, receitas e despesas com emissão de recibo, centro de custo com plano
de contas, conciliação bancária de saldo entre contas, transferência entre contas, cálculo de juros e multa,
automatização com gaveta e impressora térmica com abertura automática e guilhotina, lembrete financeiro, liquidação
de vários documentos, controle de cheques e cartão de crédito e débito, emissão de boleto bancário e transferência de
arquivos entre bancos, gráficos e estatísticos anuais e mensais financeiras para tomada de decisão com análise de
queda e crescimento, dezenas de relatórios operacionais, administrativos e gerenciais.
RESUMO
•
Conciliação bancária;
•
Controla várias empresas;
•
Controle de Cartões de Crédito e Débito;
•
Controle de Cheques
•
Emissão de Boleto Bancário;
•
Fluxo de caixa;
•
Saldo de Contas;
•
Transferência entre contas;

Receitas e Despesas

Relatórios

Estatística Financeira Anual, onde apresenta todos os anos com seus respectivos meses sendo visualizado em uma
forma sintética por plano de contas, centro de custo, grupo e subgrupo, com opção de liquidados e em aberto.
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Estatística Financeira Anual, gráfico de evolução onde mostra a opção (plano de contas, centro de custo, grupo e
subgrupo) com todos seus anos e respectivos meses em uma única tela, havendo a possibilidade de fazer uma
comparação de todos os anos e os meses, podendo também fazer a impressão dos gráficos.

Estatística Financeira Mensal apresenta os dados sintéticos por receita e despesa contendo os seus respectivos
valores pelo centro de custo, grupo, subgrupo, sacado e plano de contas, mostrando na tela os valores e o percentual
que a opção representa dentro da sua instituição. Mostra uma tela com o gráfico referente ao percentual de cada
opção para análise de qual opção (plano de contas, grupo, subgrupo, sacado e centro de custo) representa
visualmente maior ou menor para que você possa tomar decisão em cortes de gastos e aumento de receita.
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Estatística Financeira Comparativa apresenta os dados sintéticos por receita e despesa contendo os seus
respectivos valores pelo centro de custo, grupo, subgrupo e plano de contas. Onde os valores são apresentados
anualmente e feito uma análise comparativa entre os anos, sendo mostrado na tela se houve uma queda ou
crescimento da opção selecionada, um relatório contendo as informações anuais poderá ser emitido.

Liquidação de Vários documento, depois de extrair do
relatório financeiro desejado, você tem a opção de fazer a
liquidações total ou parcial de todos os documento de
uma única só vez, gerando um único recibo contendo
todas informações dos documento selecionados.

Saldo entre contas, todos os movimentos financeiro de
receitas e despesas baixado no sistema poderão trabalhar
com conciliação junto a suas contas bancárias para que
você tenha seus saldos atualizados, várias contas poderão
ser gerenciadas e separadas entre contas correntes e
investimento, serão apresentadas de uma forma gráfica
para uma visualização melhor.
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PRODUTOS E ESTOQUE
INTRODUÇÃO
Gerenciamento de produtos e cadeia de suprimentos, cálculo de preço por custo com composição por outros produtos,
emissão de código de barra, estoque mínimo, principais fornecedores, controle de garantia, preço máximo e mínimo
na venda, rastreamento do produto, movimentação de produtos com últimas datas e valores, balancete com
exportação, posição de estoque indexada ao financeiro para análise de custo, tabela de preço, integração com ECF,
digitalização de imagens para associar ao produto, produto composto por outros produtos com baixa instantânea,
gráficos e estatísticas anuais e mensais de produtos para tomada de decisão, dezenas de relatórios operacionais,
administrativos e gerenciais.
RESUMO
•
Balancete com exportação de dados;
•
Composição de Produtos;
•
Emissão de Código de Barra;
•
Garantia;
•
Imagem do Produto
•
Integração com Cupom Fiscal (ECF);
•
Ordem de Compra;
•
Posição de Estoque Financeiro;
•
Preço Máximo e Mínimo, Atacado e Varejo;
•
Principais Fornecedores;
•
Ultimas Movimentações;
Produtos e Serviços, serão lançados com seus
respectivos valores de custo, venda e lucro, várias
fórmulas de cálculo de preço de venda sobre o custo,
associar imagem junto ao produto, movimentação de
transação do produto, histórico das entradas e saídas,
principais fornecedores.

Composição de Produtos, o sistema permite fazer a
criação de um produto composto derivado de outros já
cadastrados, fazendo uma baixa automática nos itens
relacionados na composição e seus respectivos valores
quando atualizados.
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Estatística de Produtos Anuais, mostra na tela mês a
mês a quantidade vendida ou comprada de um
determinado item com um totalizador anual. Permitindo a
visualização de produto, grupo e subgrupo.

Gráfico de Evolução do Produto, Grupo e Subgrupo para
comprar ano a ano, mês a mês e mostra em índice a
queda ou crescimento da venda do determinado item
marcado.

Estatística de Produtos Mensais, mostra na tela uma
análise sintética por um determinado período contendo os
seus subgrupos, grupos e sacado que houve transação de
venda ou compra, permitindo visualizar todos os clientes
que compraram um determinado produto. Gerencia os
produtos que não foram vendidos no período.

Gerenciamento dos Produtos que não foram vendidos
em um determinado período, mostrando na tela a quanto
tempo o produto esta parado em seu estoque em dias,
meses e ano e a data da última transação. Podendo exibir
uma listagem para fazer uma promoção dos produtos
parados no estoque.

Relatórios extraídos de produtos mensais sendo analítico e sintético
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Estatística de Produtos Semanais mostra os valores das transações de venda por semana, mostrando na tela qual
melhor dia de movimento em um determinado mês ou período, faz uma análise comparativa entre o mês dos
movimentos financeiros das semanas.

Estatística de Venda Diário mostra o fluxo de vendas por período, apresentando quais os melhores horários de
vendas e períodos sendo manha, tarde ou noite

Posição do Estoque, mostra quanto você tem de
produtos financeiramente dentro da sua instituição ou
quanto de estoque parado e capital investido, por subgrupo, grupo e produtos, podendo extrair relatórios
para análise.

Balancete, mostra os produtos que foram compras e
vendidos em um determinado período, permitindo fazer a
exportação dos dados para o excel, word, txt ou html, para
entrega ao contador.
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Tabela de Preço faz a busca de um determinado
produto ou serviço, pelo código, código de barra,
descrição, parte da descrição, visualiza imagem do
produto em tela ou tela cheia, permite busca clicando
na imagem no campo de monitor com recurso próprio.
Mostra transação do produto de estoque e data de
compra e venda. Permite criar um novo produto ou
fazer alterações diversas, dar entrada e saída no
estoque e atualizar preços. Permite selecionar na tela
produtos por classificação, grupo e subgrupo, mostra na
tela a situação do produto em estoque

Relatórios Diversos, com vários critérios de filtros e emissão de diversos tipos de etiquetas inclusive com código de
barra gerado automaticamente pelo sistema.
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PEDIDO DE COMPRA E VENDA E ORÇAMENTO
INTRODUÇÃO
Gerenciamento de compra venda devolução, orçamento e troca de produtos e serviços, importação de nota fiscal eletrônica,
composição na venda de produtos para baixa no estoque, análise de créditos e débitos do cliente, limite de crédito para venda,
comissão de compra e venda frente de vendas, ordem de compra por requisição de baixa de estoque, ordem de compra por
fornecedores com exportação em Excel e envio automático via internet para seu cliente com remessa e retorno, impressões especiais
com rapidez para impressão térmica e matricial, gráficos e estatísticos semanais, mensais e anuais de vendas para tomada de
decisão, dezenas de relatórios operacionais, administrativos e gerenciais. Integrado ao financeiro com geração de contas a pagar e
receber com emissão de boleto por bancos e controle de comissões por faixa de valores ou estabelecidos. Envio do pedido ou
orçamento em PDF para e-mail do cliente. Permite fazer devolução do produto em entrada no estoque, Gera crédito ao cliente
RESUMO
•
Importação de NFE – Nota Fiscal Eletrônica;
•
Analise de Crédito;
•
Ordem de compra por baixa de estoque;
•
Comissões de Venda;
•
Pedido em PDF para envio via e-mail automático;
•
Crédito de devolução ao cliente
Pedido de Venda ou Orçamento

Composição de Produtos

Frente de Vendas – Foi projetada uma forma de fazer vendas rápidas no sistema, onde apenas o nome ou código do
produto for digitado e o sistema gera uma venda, mostra se o caixa esta ocupada ou livre para uma nova venda.
Apresenta na tela a imagem do produto que esta sendo vendido mostra a imagem do operador do caixa, permite fazer
busca do produto por parte do nome, mostra a posição do estoque com valor antes de efetuar a operação. Permite
que o operador faça o cadastro de um produto ou um cliente, permite que o operador de caixa dê baixa no financeiro
de um cliente que estiver pendente sem sair da tela de frente de vendas.
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Identificação da venda, onde o operador de caixa possa alterar o cliente e vendedor ou até as formas de pagamento,
mostra na tela para o operador de caixa o valor do pedido dividido conforme suas condições de pagamento, Gera o
financeiro do cliente nas suas contas a receber, emitindo selecionar as formas de pagamento e mostra na tela a opção
de troco. Quando o cliente utilizar uma gaveta o sistema faz a abertura automática da mesma, ao informar o valor
pago pelo cliente.

Permite que em uma venda possa ter várias formas de pagamento optado pelo seu cliente. E quando optado por
cartão de crédito será apresentado as bandeiras para uma identificação mais rápida e o nosso sistema gera
automaticamente em seu fluxo de caixa de despesas a tarifa referente ao cartão de crédito que sua empresa terá o
desconto, assim você terá seu fluxo de caixa bem atualizado e poderá fazer um comparativo de suas despesas junto
as operadoras de cartões de crédito e terá sua revisão de recebimento por período.
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Módulo Fiscal
Nosso sistema esta homologado conforme as regras fiscais vigentes no país com todas as atualizações.
Segue abaixo algumas telas do sistema na parte fiscal.
Para que seja utilizado a parte fiscal em nosso sistema, baste que o cliente tenho o CERTIFICADO DIGITAL e
autorização do SEFAZ para emissão de documento eletrônico e sua empresa já tem a emissão do documento fiscal.
Este documento fiscal e armazenado e ao final do mês será entregue junto ao seu contador um livro fiscal denominado
de SPED FISCAL que desde 01/01/2016 todas as empresa são obrigadas a entregar junto ao governo com pena de
multa de até 13.600,00 por mês não enviado.
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Suporte e Treinamento

O suporte será fornecido tanto no período Implantação, ajustes no sistema e testes quanto no
período de operação real do sistema. Ele consiste em apoiar o cliente e realizar modificações
solicitadas tanto de âmbito corretivo quanto incremental.
Está incluso no custo do sistema um treinamento “via remoto com SKYPE ou Team Viwer” que
consiste na orientação de como melhor utilizar o sistema ora proposto. Qualquer dúvida
técnica ou operacional poderá ser tratada via e-mail, skype, acesso remoto ou telefone em
horário comercial.

Investimento
Implantação
Implantação
Implantação
Implantação
Licença
Licença
Licença
Licença

de
de
de
de

do
do
do
do

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Direito
Direito
Direito
Direito

de
de
de
de

HDEV ERP NFE PAF-ECF ......................................... 1.800,00
HDEV ERP NFE ....................................................... 1.580,00
Módulo (personalizado ao Cliente) ........................ 1.200,00
HDEV ERP Não fiscal .............................................. 990,00

Uso
Uso
Uso
Uso

e
e
e
e

Suporte
Suporte
Suporte
Suporte

Mensal
Mensal
Mensal
Mensal

30%*
20%*
10%*
10%*

-

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

•

Licença de Direito de Uso e Suporte
o (* do salário mínimo);

•

O pagamento da locação é feito via boleto bancário.

NFE PAF-ECF ...
NFE .................
Não fiscal ........
Personalizado..

281,10
187,40
93,70
93,70

Condição de Pagamento e Forma de Pagamento
•

Entrada de 50% de sinal do negócio e o restante com 30 dias após o sinal

• Os pagamentos serão efetuados por boleto bancários
• Locação Paga trimestralmente antecipada.

Condições gerais
Validade da proposta
Esta proposta é válida por 15 (quinze) dias
Para a implantação em local com treinamento as despesas de deslocamento correrão por conta
do cliente ou caso o mesmo opte pelo treinamento remoto com som e imagem o mesmo
poderá ser feito conforme combinado entre as partes nos dias e horários determinados sem
custo adicional.
Atenciosamente,

Hamilton Dias
Analista de Sistemas
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