Gestão Empresarial PME | GO UP

COM A SOLUÇÃO
EM CLOUD,
VOCÊ GARANTE
SEGURANÇA,
PERFORMANCE E
DISPONIBILIDADE
PARA O SEU NEGÓCIO.

DESTAQUES
» Mais de 100 mil usuários
ativos na solução de Gestão
Empresarial | ERP.
» O volume mensal estimado
de NF-e e NFS-e emitido
pelos clientes Senior é de
1,1 milhão.

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.

»Baixo investimento na
aquisição e manutenção.
»Eficiência e rapidez.
»Organização da gestão
através de processos
predefinidos (BPM).
»Escopo definido.
»Mecanismos que auxiliam
na qualidade da entrada
dos dados contábeis.
»Rotinas pré-configuradas.
»Cobrança escritural,
pagamento eletrônico,
boletos, extratos bancários.
»Atendimento às exigências
legais (SPED).

FACILIDADE
DE PAGAMENTO
»Financie todo seu projeto
em 12x pelo Santander ou
utilize seu cartão BNDES.

»Reduza o tempo
de implantação;
»Otimize seu investimento;

»Emissão de NF-e, NFS-e,
CT-e e MDF-e.

»Comece a usar a solução
em pouco tempo;

»Simplifique as operações
do dia dia com a solução
de PDV.

»Importe informações
de planilhas do Excel;

»Maximize seus resultados
por meio de uma eficiente
gestão dos custos de
produção.

»Parametrização préconfigurada para empresas
com tributação do Simples,
Presumido ou Real.

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
PME | GO UP
O Gestão Empresarial PME | GO UP é o ERP da Senior para
as pequenas e médias empresas e traz mais de duas décadas de experiência da Senior em gestão. Com objetividade, facilidade de uso e segurança, ajuda a diminuir o
tempo de execução do processo e aumentar a produtividade, atendendo aos prazos e exigências legais.

A implantação do GO UP é ágil e está baseada nas melhores práticas internacionais de mercado, com um pacote
de horas fechado. Por meio de processos de negócio pré
definidos e registrados em BPM (Business process management) as pequenas e médias empresas podem transformar a gestão da sua empresa em até 90 dias.

A solução ERP inteligente
que cresce com a sua empresa.

Rastreabilidade total entre as solicitações, cotações, ordens de compra, notas fiscais de entrada e respectivos pagamentos. Possibilita cotações individuais e agrupadas de
produtos e serviços, oferecendo um quadro comparativo
das propostas, o que facilita a emissão, reajustes e consultas de ordens de compra devido à integração do sistema.

FINANCEIRO
CONTABILIDADE
FISCAL

Atende as mais diversas políticas comerciais. Na entrada do
pedido já é possível simular diferentes variações de negociação com a respectiva reserva de estoque. Todos os cálculos
são tratados automaticamente, tais como impostos, comissões, fretes, descontos, reajustes e promoções. A análise de
crédito do cliente e sua respectiva liberação para faturamento ocorrem de forma segura e integrada.
Contempla os mais diversos tipos de nota fiscal, tais como
vendas, transferências, devoluções, remessas e retorno de
terceiros, faturamentos parciais e cartas de correção.

A integração total com compras e vendas, aliada à contabilização automática, garante o efetivo gerenciamento físico e
fiscal do estoque, independentemente da quantidade de depósitos, filiais ou empresas.
Controle efetivo das operações de remessas e retornos, consignações, estoques em poder de terceiros, rastreabilidade de
lote e série, bloqueios, inventários e reservas de vendas.
Apuração do giro das mercadorias com análise de reposição
automática, subsidiando uma gestão de compras adequada.
Oferece funcionalidades específicas para atender ao segmento de Manufatura, unificando processos e integrando
desde a engenharia até a entrega do produto para faturamento. Com o software, é possível controlar as fichas dos
produtos, programar carteira de pedidos, gerar ordens de
produção e verificar o consumo realizado. Além disso, há interação total do almoxarifado com o processo operacional.
O sistema também está integrado ao Bloco K (Controle de
Produção e Estoques do Sped Fiscal).

CUSTOS DE
PRODUÇÃO

eDOCS
VENDAS
COMPRAS
ESTOQUES
MANUFATURA

A área facilita a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), da
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos) e Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e), cumprindo rigorosamente a legislação da Sefaz e dos municípios. A solução traz agilidade
no atendimento às exigências legais, oferecendo mais tranquilidade nos processos das empresas, integrado ao Gestão
Empresarial PME | GO UP. Além da emissão dos documentos
fiscais, o software permite o registro da manifestação do destinatário (MD-e) e recebimento de documentos eletrônicos
(NF-e e CT-e).

Eficiente tratamento da cobrança escritural, pagamento eletrônico, emissão de boletos e conciliação bancária.
Rastreabilidade de pagamentos, negociações, reparcelamentos, adiantamentos, devoluções, cheques de
terceiros e troca de títulos.
Integração com a apuração de impostos e geração de
guias de recolhimentos.
Fluxo de caixa integrado, com simulações de vendas,
compras e contratos, permitindo visões gerenciais de
orçado versus realizado.
Plano financeiro com visão de regime de caixa on-line,
analítico e sintético, permitindo apuração de resultados independentemente da visão contábil.
Integração total dos processos de origem com os lançamentos contábeis, garantindo confiabilidade e rastreabilidade das informações.
A inversão gerencial permite a análise dos valores orçados e realizados entre as contas contábeis e os centros
de custos, viabilizando diferentes visões através do cruzamento das informações de forma prática e dinâmica.
Agilidade na apuração dos resultados, com acuracidade
na tomada de decisões e consequente redução de custos.
Atende a toda legislação federal, estadual e os impostos-padrão municipais. Incluindo todos os níveis
do projeto Sped, desde as informações fiscais até as
informações contábeis.
Controle patrimonial integrado com inventário e contabilização automática de aquisições, controle de
obras em andamento.
Atendimento da legislação através das diferentes formas de atualização patrimonial: depreciação contábil, fiscal e gerencial.
Controle e emissão de guias de recolhimentos, inclusive integradas com os demais módulos.
A Gestão de Custos contempla dois importantes processos: a Formação de preços de produtos e a Contabilidade de Custos. Ambos dispõem de cadastros
automáticos que facilitam a busca de todas as informações necessárias para a acompanhamento de otimização dos resultados.

