Gestão Empresarial | ERP

O sistema de Gestão
Empresarial da Senior,
testado e aprovado por
nossos clientes, oferece
soluções que simplificam
as decisões para fazer
sua empresa crescer e ser
ainda mais competitiva no
seu segmento.

GESTÃO
EMPRESARIAL
COM FOCO
NA MAXIMIZAÇÃO
DOS RESULTADOS.

A Senior dispõe de todas as soluções em cloud, atuando na modalidade SaaS,
para empresas de todos os portes. Com isso, você tem a flexibilidade para expandir os negócios, reduzir os custos de TI e conta com os demais benefícios que
a nuvem oferece.
Empresas que investem em cloud computing e mobilidade crescem mais rápido
e com vantagens competitivas no mercado. Com o Cloud Computing da Senior,
sua empresa garante mais segurança, agilidade e o melhor
custo-benefício na contratação de sistemas de gestão.

» Diminua os riscos na gestão
do seu negócio.
» Otimize recursos e custos
operacionais.
» Conte com módulos
integrados para garantir
um fluxo de trabalho mais
dinâmico.
» Tenha mais confiabilidade
nos dados.

SEGMENTOS

» Conquiste mais rapidez
e precisão nos cálculos.

» Atende necessidades
específicas do Agronegócio,
Manufatura, Varejo,
Vigilância e Limpeza.

» Busque informações em
tempo real para responder
ao mercado com agilidade.

Tenha um processo
padrão desenvolvido
a partir das melhores
práticas de mercado,
agilizando a
implantação, com
cronograma definido e
melhor custo-benefício.

» Acompanhe todo seu
processo de produção,
venda e faturamento.
» Planeje e diminua gastos
na sua cadeia de produção.
» Diminua a troca de
documentos entre
departamentos.
» Elimine o retrabalho e a
redundância de informações.

» Saiba mais em
senior.com.br/segmentos

TMS EMBARCADOR SENIOR
Gerencie a contratação e fretes com total
praticidade e transparência. Automatize
o processo de envio de faturas, agilize os
pagamentos de frete às transportadoras
e reduza custos de forma significativa.

» Solução atualizada com
a legislação brasileira.

WMS SENIOR - WAREHOUSE
MANAGEMENT SYSTEM

» Integração com sistemas
especialistas.

Otimize cada etapa da operação logística por meio do gerenciamento de armazéns e estoques.

SOLUÇÕES
PARA SUA
EMPRESA.

A SENIOR é referência nacional em
softwares para gestão. Com um dos mais
completos portfólios para alta performance, oferece soluções em Gestão Empresarial, Logística, Gestão de Pessoas e
Gestão de Acesso e Segurança. São mais
de 100 mil contratos ativos em empresas
de diversos portes e segmentos.
A companhia oferece tanto consultorias
como sistemas integrados que apoiam
seus clientes na otimização de proces-

sos e modelos de negócios, inovação e
produtividade, simplificando a tomada
de decisão e impulsionando a gestão.
São aproximadamente 1200 colaboradores distribuídos entre a sede (Blumenau/
SC), filiais, escritórios e unidades de negócios, além de mais de 150 consultores
e cerca de 100 canais de distribuição em
todo Brasil.
Esta é a SENIOR, uma empresa em constante evolução e que não para de crescer.

GESTÃO
EMPRESARIAL | ERP
Para se diferenciar em um mercado competitivo, sua
empresa precisa de ideias inovadoras. Como o Gestão
Empresarial | ERP da Senior, uma ferramenta flexível e
confiável, desenvolvida para tornar a gestão da sua empresa mais eficiente. Seu sistema operacional integra
todos os dados de diferentes departamentos em um único aplicativo, pois
foi elaborado dentro do
conceito toque

único, no qual um simples lançamento abastece com
informações todos os setores. Na prática, é mais segurança e produtividade para os processos administrativos. Além disso, ele é completo e se adapta a diversos
modelos de negócios, abrangendo as áreas de mercado, suprimento, finanças, controladoria,
manufatura, custos, serviços,
qualidade e documentos eletrônicos.

Tenha um ERP de alta
performance e crie o ambiente
ideal para a produtividade
virar rotina no seu negócio.

MANUFATURA

Auxilia na implementação de novos processos e na otimização dos existentes dentro da área de produção.
Realiza as gestões da engenharia e planejamento,
bem como executa as rotinas inerentes ao chão de
fábrica, permitindo apontamentos em cada estágio
do processo, inclusive com automação por meio de
coletores, leitores e balanças. Cadastros de estrutura
multinível e rastreabilidade de lotes são outros diferenciais da solução.

CUSTOS
SERVIÇOS
QUALIDADE

Esta área do sistema permite atender exigências de
requisitos e normas da qualidade. Trata o processo de avaliação de fornecedores, por meio de um
ranking, exigindo uma pontuação mínima para que
o fornecedor permaneça se relacionando com a empresa dentro de seus critérios de exigência. Além disso, a gestão da qualidade acompanha e faz o registro
de inspeções de produtos e processos, tanto na linha
produtiva quanto no recebimento de mercadorias.

DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS

A área relaciona aspectos legais e fiscais de uma
empresa de forma muito eficiente, integrando dados
dos departamentos de contabilidade, tributos e gestão patrimonial. Além disso, controla os processos de
lançamentos contábeis, apuração do resultado contábil e relatórios gerenciais. Trata as formas de contabilização na origem, eliminando retrabalho e possibilitando rastrear todo o caminho do lançamento
contábil, além de gerar as informações para o SPED
Contábil e Fiscal.

Gerencia custos para o comércio e indústria, além
de efetuar a contabilidade de custos. Automatiza
todos os fatores que influenciam na formação do
preço final, buscando a margem de contribuição
ideal para atingir a rentabilidade desejada pela
empresa. Permite também ter o controle do real e
do previsto, auxiliando no planejamento e tomada
de decisões. Utilizando tabelas de componentes de
cálculo, flexibiliza a formação de preços para se
adaptar ao mercado.

Mais produtividade e segurança na realização de
processos para a indústria de serviços. Esta gestão
de serviços permite definir a ficha técnica de cada
serviço a ser realizado. Isso permite fazer um planejamento para selecionar os recursos e insumos que
serão utilizados, controlando todas as etapas, inclusive a logística de remessa e retorno para terceiros.
A gestão de manutenção de equipamentos trata a
manutenção preventiva, corretiva e preditiva.

GESTÃO
DE LOJAS

MERCADO
SUPRIMENTOS

Um dos fatores relevantes para a sustentabilidade
econômica de uma empresa é a capacidade de dar
respostas rápidas e eficazes. A gestão financeira executa processos exatos que permitem visibilidade total
das operações. Além disso, a área de finanças possibilita projetar as movimentações futuras, proporcionando um planejamento das ações e decisões gerenciais,
incluindo a completa gestão orçamentária em nível de
bloqueio de verba.

CONTROLADORIA

A área controla e acompanha todos os processos
de compras, recebimento, contratos e estoque. Com
processos automatizados, a solicitação de compra
direciona para a cotação de preços, focando sempre
a busca pela melhor compra. A área trata a gestão
de estoques multidepósitos e multifiliais, com análise de reposição automática. Permite ainda que a
conferência do recebimento físico, financeiro e fiscal
esteja dentro dos requisitos e parâmetros definidos
pela empresa.

FINANÇAS

A área de mercado do ERP é um dos principais conjuntos de funcionalidades, pois concentra toda a gestão
comercial da empresa. Possui recursos e rotinas que
compreendem desde a definição de tabelas de preços e entrada de pedidos até a gestão de contratos
e faturamento. Permite conhecer todo o histórico de
relacionamento do cliente, bem como as rotinas para
otimização da distribuição e expedição.

A área atende à emissão da NF-e, NFS-e e CT-e
cumprindo rigorosamente a legislação da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e dos municípios. Integrado ao ERP, o software permite mais
modernidade e agilidade nos processos, aliado à
diminuição no consumo de papel e à redução de
erros por digitação.

Simplifique as operações do dia: a solução de PDV
contempla a emissão de cupons fiscais, recebimento de valores e o cumprimento das regulamentações por estado. Além disso, a solução de retaguarda gera total independência das lojas em relação a
matriz permitindo que operem de maneira off-line.

Conheça
nossas
outras
soluções:

senior.com.br/erp
0800.648.3300
Gestão de
Pessoas | HCM

Gestão de Acesso
e Segurança

Performance
Corporativa

Gestão de
Logística

(11) 95485-0300

senior.sistemas1

