
CONTROLABEM
ERP SOLUÇÕES

Sistema de gestão via web para Autônomos,
Prestadores de serviços e Lojas de varejo.
Profissionalize seu negócio de forma simples,
rápido e fácil. Via web, você emite sua NF de onde
estiver.
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Um sistema eficiente e que integra todas as grandes áreas do seu negócio, garantido o sucesso do seu investimento

Principais vantagens do ControlaBem

Tenha total controle sobre
seu fluxo com entradas e
saídas sempre visíveis e
organizadas através de
dashboards demonstrativos.

Faça a gestão de todos os
produtos em estoque de maneira
simplificada e completa, por
categoria e características
próprias atendendo as suas
necessidades.

Trabalhe com verbas e
planos pré-definidos e seja
sempre alertado sobre o
andamento de suas finanças
controlando todos os custos
e receitas graficamente.

Ajuste contas a pagar e a
receber através de
demonstrativos e controles
diários e mensais que
proporcionam visão
integrada sobre o seu
negócio.

Possibilidade de integração
com PDV, para trazer mais
robustez, praticidade e
eficiência na hora de
oferecer o melhor serviço
para o seu cliente.



PDV  (Opcional)
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O ControlaBem é um sistema via web que acompanha você em todas as suas vendas.

Funcionalidades do ControlaBemVenda mais com o
ControlaBem

Com o ControlaBem você controla
suas finanças e ganha muito mais
tempo pra cuidar do seu negócio.

VENDAS
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BI RELATÓRIOS

54
FINANCEIROESTOQUE
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Integração com TEF.
Identifica Método de Pagamento.

Integração com áreas de Finanças.
Registra Quantidade, Preço e Desconto.

Clientes, Vendedores.
Contratos, Recorrências.

Pedidos, Despacho de Vendas.
Gerenciamento de Notas Fiscais.

 

Entrada de NF-e de Compra.
Integração com Balanças.

Cadastro de Produtos, Serviços.
Saída, Entrada, Extrato de Estoque.

Contas a Pagar, a Receber. 
Receitas e Despesas Fixas.

Cobranças Bancárias, Boletos.
Gerenciamento de Movimentações Bancárias.

 

Fluxo de Caixa, DRE.
Indicadores e Gráficos Rápidos.
Razão de Receitas e Despesas.

Relatório de Vendas, Orçamentos, Comissões.



NA SUA MÃO
VOCÊ VENDE
MAIS E MAIS

COM TUDO



ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Liberação da
licença

Integração dos
módulos com PDV

x

Etapas de implantação

Capaciatção e
treinamento

Suporte 24h

x

x

x

x

x

x



Por que
contratar o
ControlaBem?

1 Profissionalizamos suas vendas com o PDV

2 Controlamos todo o seu estoque

3 Oferecemos uma visão detalhada das vendas

4 Sistema de gestão prático, via web

5 Controlamos suas vendas e compras

6 Tiramos você da informalidade



Engenheiro de
Software

Wagner Rodrigues

Gerente de
Projeto

Patrícia Prates

Gerente de
Operações
Rômulo Castro

Equipe de implantação

Analista de
Suporte

Márcio Araújo

Ter um sistema eficiente e uma equipe preparada para implantar seu ERP garante
uma gestão focada em resultado.



R$ 150,00
SEM PDV

R$ 250,00
COM PDV

Plano de Implantação

 

 

Profissionalização das suas vendas 

Controle total do seu estoque

Visão detalhada das vendas

Sistema prático, via web

Controle total das suas compras

Controle fiscal

 

Profissionalização das suas vendas 

Controle total do seu estoque

Visão detalhada das vendas

Sistema prático, via web

Controle total das suas compras

Controle fiscal

Taxa de setap - R$ 450,00 
(Liberação da licença, implantação, migração de dados e treinamento)

Taxa de setap - R$ 750,00 
(Liberação da licença, implantação, migração de dados e treinamento)



ControlaBem, um sistema via web que muda sua vida.

Usar o ControlaBem vai garantir
pra você muito mais gestão e
tempo pra vender cada vez mais.

Você está preparado pra dar mais um passo?
A implantação ou mudança de sistema é sempre um processo que traz inovação.

Quer ter certeza que essa é a melhor solução pra você?
Solicite agora mesmo uma consultoria gratuita. (61) 3328-0926


