
GIGAERP
ERP SOLUÇÕES

Software de gestão completo para Mercados,
Açougues, Frigoríficos, Dep. de bebidas, Oficinas,  
Autopeças, Lojas de construção, Logísticas e
Varejo em geral, de pequeno e médio porte.
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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 GigaErp

Controle todo o cadastro de
clientes, colaboradores,
fornecedores e
transportadoras, de forma
facilitada e integrada, tendo
sempre uma visão macro e
micro das suas vendas
atreladas a cada envolvido.

Segregação de usuários e
gerenciamento facilitado na
liberação de funcionalidade
especificas. Ideal para manter a
segurança, privacidade e
confidencialidade dos dados
tratados no sistema.

Cadastre produtos, emita
ordens de serviço e
orçamentos com praticidade
gerando códigos automáticos.
Defina comissões e descontos,
controle RMA com apenas um
clique.

Controle de estoque de acordo
com seu modelo de negócio
adaptando códigos e métricas
para cada produto específico.
Integração simples e facilitada
com compras, frente de caixa e
inventário.

Frente de caixa ideal para
pequenas e médias empresas,
completo e eficiente em todos
os seus controles. Indo além
do esperado para facilitar o
trabalho de quem está mais
próximo do cliente.

Recebimento, Orçamentos,
Condicionais, Troca e todo o
essencial para não só organizar o
processo final da vendas, mas
trazes a satisfação do cliente
com rapidez e praticidade que o
GigaERP oferece.

Controles bancários, cheques,
cartões, movimentações
financeiras, contas a pagar e a
receber, além da possibilidade
de gerar relatórios periódicos.

Atenda todas as normas fiscais
municipais, estaduais e federais.
Com uma equipe sempre atenta a
mudanças nesse setor para
manter o GigaERP sempre
atualizado com o que há de mais
novo.

Todos os controles gerenciais
preparados para atender o
pequeno e médio varejo. Com
integração a todas as áreas de
modo a facilitar a gestão
dentro e fora do GigaERP.

Controles extras que podem se
encaixar perfeitamente com seu
negocio. Independente do
desafio, podemos achar a
melhorar solução para você.
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O GigaErp é um sistema completo para atender todas as grandes áreas da negócio.

Funcionalidades do GigaErpIntegre as grandes
áreas do seu negócio

Com os procedimentos
integrados você ganha tempo,
qualidade e muito mais dinheiro.
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Integração com TEF.
Identifica Método de Pagamento.

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

Pedidos de Compras.
Relatórios Detalhados.

Integração com Estoque.
Integração com Contas a Pagar.

Controle de Entregas.
Controle de Reservas.

Manutenção de Estoque Físico.
Manutenção de Estoque Contábil.

Produtos e Ordens de Serviço.
Gerenciamento de Vendedores.

Impressão, Cancelamento, Exclusão.
Orçamento, Condicionais, Requisições.

Contas a Pagar e Receber.
Controle de Cartões de Credito/Débito.
Controle de Cheques, Controle Bancário
Cobranças e Comissão de Vendedores.

Nota Fiscal de Entrada.
Importação XML de NF-e de Entrada.

Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor.
Geração de Nota a Partir de Cupom Fiscal.

Relatórios Fiscais, Financeiros.
Vendas, Estoque e Movimento de Caixa.
Ambiente Web para emissão de qualquer

relatório padrão do GigaERP.



Um sistema adaptado e adequado ao seu negócio é
fundamental para garantir o sucesso e retorno do seu
investimento.

A integração das grandes
áreas é fundamental para
o sucessos do seu
negócio

Integração das funcionalidades
A integração dos seus processos garante eficiência, qualidade
e uma equipe sempre engajada nos procedimentos.



Mais exemplos de integração....



ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Liberação da
licença

Integração dos
módulos

Migração dos
dados

x

Etapas de implantação

Capaciatção e
treinamento

Suporte 24h

x

x

x

x

x

x

x

x



Por que
contratar o
GigaErp?

1 Profissionalizamos suas vendas com o PDV

2 Controlamos todo o seu estoque

3 Oferecemos uma visão detalhada das vendas

4 Reduzimos o desperdício 

5 Controlamos suas 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$ 200,00
Empresa com faturamento até R$ 6.500,00

R$ 380,00
Empresa com faturamento acima de R$ 6.500,00

Plano de Implantação

 

 

Profissionalização das suas vendas 

Controle total do seu estoque

Visão detalhada das vendas

Redução do desperdício

Controle total das suas compras

Controle fiscal

 

Profissionalização das suas vendas 

Controle total do seu estoque

Visão detalhada das vendas

Redução do desperdício

Controle total das suas compras

Controle fiscal

Mapeamento dos processos macros

Taxa de setap - R$ 600,00 
(Liberação da licença, implantação, migração de dados e treinamento)

Taxa de setap - R$ 1.140,00 
(Liberação da licença, implantação, migração de dados e treinamento)



Pois, para a implantação do GigaErp realizamos o mapeamento
dos seus processos de impacto e a capacitação do seu time.

A implantação do GigaErp garante
ao longo de todo o processo uma
grande mudança no seu seu
negócios. 

Seu time 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


