GESTÃO
EMPRESARIAL | ERP

SIMPLIFIQUE AS DECISÕES E MAXIMIZE
OS RESULTADOS COM A SOLUÇÃO DE
GESTÃO EMPRESARIAL | ERP
Com o ERP da Senior sua empresa terá uma
solução com tecnologia inovadora, ganhando

AGRONEGÓCIO
Produtividade e eficiência na sua
produção, mais agilidade na tomada de decisão com informações integradas.

ALIMENTOS
Automatize os apontamentos e controles da fábrica e otimize os processos diários. Gerencie a qualidade por lotes e tenha
alertas automáticos dos prazos de validade.

MADEIRA E MÓVEIS
Identifique e atribua os consumos de
matérias-primas e produtos intermediários, gerencie totalmente as operações de terceiros e controle o estoque de produtos sazonais.

ATACADO E
DISTRIBUIÇÃO
Gerenciamento centralizado dos
processos de compras e distribuição, redução
do tempo de movimentação dos produtos no
armazém e monitoramento das suas entregas.

rotinas automatizadas, eficiência, competitividade e conectividade em todas as áreas.

VIGILÂNCIA E LIMPEZA
Controle de contratos, custos e rentabilidade em tempo real, com integração de
informações, processos e pessoas.

CALÇADOS
Faça o rastreamento dos produtos
produzidos, intermediários e comprados, controle estoques e gerencie a operação de maneira integrada.

METAL MECÂNICO
Garantindo gerenciamento das
operações de terceiros, controle
de produção e estoque com simplicidade nos
processos de acompanhamento fabril.

VAREJO
Conte com uma plataforma única
para aumentar sua produtividade.
Automatize processos, ganhe eficiência operacional e tenha em mãos informações consolidadas, garantindo mais agilidade, da emissão
do cupom até o fechamento contábil.

COMERCIAL
Maior gestão e automação na sua área comercial
Controle o processo de compras do início ao
fim, mantendo rastreabilidade e informações
em tempo real, com conexão direta com o
fornecedor através do Portal Supply. Otimize
a área de faturamento, eliminando erros e
tornando o processo mais ágil.
Desafios que sua empresa encontra:
Minimizar o custo operacional;
Diminuição de estoque;
Aumentar a velocidade das compras;
Evitar controles paralelos.

Benefícios que agregam o seu negócio:
Gestão do estoque multidepósitos e multifiliais;
Análise de reposição automatizada;
Visão centralizada dos estoques;
Controle seu faturamento de forma automatizada;
Visualização das necessidades de produção e
compras;
Controle prático e eficiente das operações fiscais;
Possibilite ao comprador o foco na gestão da
Cadeia de Supply;
Facilidade na comunicação entre empresa e
fornecedor.

Comercial
e-Docs

Serviços

Compliance
Finanças
Manufatura
Custos

Suprimentos

Qualidade

COMPLIANCE
Gestão completa e modular, integrada a qualquer ERP de mercado
Compliance, uma ferramenta que atende
todas as obrigatoriedades federais, estaduais
e municipais, adequando-se à necessidade
da empresa, trazendo uma solução segura,
completa e integrada com seus processos.
Gerando arquivos digitais, com tecnologia e
informações precisas.

Desafios:

Benefícios do Compliance da Senior:

Manter a contabilidade aderente às normas internacionais;

Realize o fechamento contábil e fiscal de forma
rápida e segura, com informações confiáveis e
integradas;
Apure os impostos e contribuições de forma ágil
e precisa;
Geração da ECD e ECF (e-Lalur) totalmente
automatizados a partir da contabilidade em uma
única base;
Controle seus bens patrimoniais de forma
integrada com a contabilidade e com a
recuperação de todos impostos;
Adequada a todas as exigências do SPED,
além das obrigações acessórias federais,
estaduais e municipais;
Redução de custos e alta
produtividade.

Garantir que a empresa esteja em conformidade fiscal;
Falta de integridade e a consistência das diversas
obrigações fiscais geradas;
Baixo ganho de produtividade e redução de custos;
Apuração dos impostos com rastreabilidade das
origens da informação;
Agenda tributária estreita;
Perda de benefícios fiscais por inconsistências nas
escriturações fiscais e contábeis.

FINANÇAS
Inteligência, rapidez e precisão nos processos financeiros
Tenha o controle do fluxo de caixa da sua
empresa, com informações precisas e
integradas automaticamente. Faça projeções
de cenários e administre o seu orçamento,
simplificando e antecipando as decisões
gerenciais e as operações financeiras do dia
a dia. Acompanhe se o que foi planejado
está sendo realizado e o que fazer para se
chegar lá. Saiba onde e quando investir, se
é necessário recorrer ao mercado e qual é a
melhor opção. Gerencie o seu dinheiro, com
agilidade e exatidão.
Desafios:

Benefícios:
Gerencie suas obrigações a pagar e ganhe agilidade
no processo de pagamento;
Controle sua carteira de clientes, verificando seus
compromissos a receber vencidos e a vencer;
Recupere o dinheiro dos clientes inadimplentes,
configurando sua régua de cobrança e definindo
quem atua em cada fase;
Obtenha redução de custos bancários, realizando
um balanceamento de saldo das contas e
mantendo um percentual da carteira de clientes
em determinado banco;
Verifique a disponibilidade de caixa, realizando de
forma automática o processo de importação de
extratos e de conciliação das movimentações;
Esteja preparado para adversidades do mercado,
simulando diversos possíveis cenários financeiros
da empresa;

Inadimplência dos clientes;
Instabilidade do mercado;
Alto custo operacional;
Encontrar recursos para pagar os fornecedores;

Garanta a execução de seus projetos da empresa,
com controle físico e financeiro.

Processos não automatizados;
Falta de padronização das instituições financeiras;
Indisponibilidade de informações para tomada de
decisão.

MANUFATURA
Flexibilidade e eficiência
operacional
Solução com atendimento das demandas
dentro da cadeia de suprimentos que
proporciona muito mais facilidade nas
definições de produto e engenharia de
processos. Regras inteligentes amarradas
aos SKUs dando mais flexibilidade em cada
necessidade a ser atendida. A ferramenta
prove poder de decisão na programação
das ordens e o processo de beneficiamento
externo dispõe de fluidez na execução e
controle gerencial.

Benefícios:
Fácil acesso às informações, com isso um
processo de tomada de decisão mais assertivo;
Precisão nos controles de produção, estoque e
custos;

Desafios:

Tenha estabilidade em seus processos;

Falta de identificação de eficiência ne fábrica;

Possibilidade de mudanças de processos,
baseando nos resultados da empresa;

Indisponibilidade e dificuldade de rastreabilidade
de estoque;
Controles paralelos que atrapalham a gestão em
um todo;
Difícil assertividade nos atendimentos de
demandas.

Programação e sequenciamento de ordens de
produção com capacidade finita e infinita;
Maturidade na cadeia de suprimentos com
Gestão de Demandas;
Conexão com a Industria 4.0 e IoT.

CONHEÇA TAMBÉM OUTRAS ÁREAS DA SOLUÇÃO

CUSTOS

SERVIÇOS

QUALIDADE

e-DOCS

SENIOR
TECNOLOGIA
PARA GESTÃO
DO NEGÓCIO

Em constante evolução e com 30 anos de
experiência no mercado, a Senior é referência
nacional em softwares de gestão e em
consultoria especializada, focada em inovação e
desenvolvimento de soluções que simplificam
a tomada de decisões e impulsionam a gestão.
Mais do que nunca, o caminho para a conquista
dos seus objetivos está em suas mãos.

+100 MIL
CONTRATOS
ATIVOS

+100 CANAIS
DE DISTRIBUIÇÃO

10 DOS
50 MAIORES
VAREJISTAS

10 DOS
25 MAIORES
HOSPITAIS

8 DAS 10 MAIORES
COOPERATIVAS
AGRÍCOLAS

4 DAS 5 MAIORES
MONTADORAS DE
AUTOMÓVEIS

6 DAS 10 MAIORES
EMPRESAS DE
E-COMMERCE

Gestão Empresarial | ERP
Gestão Empresarial | ERP
Gestão de Pessoas | HCM
Gestão de Pessoas | HCM
Gestão Empresarial | ERP
Gestão de Acesso e Segurança
Gestão de Logística | WMS TMS
Gestão de Pessoas | HCM
Gestão de Relacionamento | CRM
Gestão de Acesso e Segurança
Gestão de Logística | WMS TMS
Gestão de Logística | WMS TMS
Gestão de Relacionamento | CRM
Gestão de Acesso e Segurança
Performance Corporativa
Performance Corporativa
Gestão de Relacionamento | CRM
Performance Corporativa
0800 648 3300
0800 648 3300

senior.sistemas1
senior.sistemas1

(11) 95485-0300
(11) 95485-0300

senior.com.br
senior.com.br

0800 648 3300

senior.sistemas1

(11) 95485-0300

senior.com.br

