SIADE S3

Simplificando processos, maximizando resultados
O SIADE S3 é um software de gestão empresarial que se ajusta ao tamanho de sua empresa
destacandose pela simplificação dos processos permitindo que um mesmo usuário opere, com eficiência, em
mais de um módulo sem a perda na qualidade das informações e dos resultados apresentados.
Totalmente desenvolvido em plataforma
visual, apresenta de forma intuitiva seus recursos
e ferramentas. Possui padrão no lançamento de
informações fazendo com que um usuário que
saiba lançar um simples cadastro de produto
consiga emitir um complexo documento fiscal
preocupandose apenas com as informações
específicas de cada cadastro.

De forma ágil e simples permite a emissão
dos documentos fiscais eletrônicos (NFe, NFSe,
NFCe) a partir de importação de pedidos de venda
previamente

lançados

ou

atendimento no balcão (PDV).

Possui relatórios gerenciais que permitem o
acompanhamento em tempo real da movimentação das
contas financeiras, como por exemplo, contas de
receitas, contas de despesas,

contas caixa, contas

banco, contas de créditos nos cartões, entre outras.
Todos as consultas podem ser facilmente impressas,
enviados por email, exportadas para Excel/Open Office
ou convertidas em arquivo PDF.

Solicite uma demonstração agora mesmo!
comercial@logidados.com.br
(54) 3211-2115

diretamente

pelo

SIADE  S3
Pacote

Módulos

STD01

Cadastros iniciais
(Cliente/Fornecedor, Produtos,
Serviços,...)
Faturamento (NFe/NFCe), NFEntrada,
Caixa/Bancos, Estoque

É o ponto de partida do SIADE S3, possibilita o cadastramento dos clientes, fornecedores,
produtos, serviços, CFOPs, NCMs, listas de preço, regras de tributação entre outros. É o módulo
necessário para emissão dos documentos fiscais como NFe, NFe de Entrada Própria e NFCe,
bem como, o controle das contas contábeis como caixa e bancos e acompanhamento do
estoque de produtos de revenda.

STD02

Receber/Pagar, Boletos/Remessa
Bancos, Orçamento Financeiro

Realize o controle financeiro das contas a receber, contando com remessa e retorno de arquivos
bancários de cobrança, e das contas a pagar geradas à partir do lançamento das notas fiscais
de compra de mercadorias ou lançamento de despesas a pagar. O módulo Orçamento
Financeiro permite o lançamento das previsões de receitas e despesas futuras para a geração
de um detalhado fluxo de caixa.

PED01

Pedidos de Vendas/Compras

Emita os pedidos e orçamentos de seus clientes e fornecedores, gerencie prazos de entrega
eliminando atrasos, efetue o controle de entregas parciais, registre contatos telefônicos ou
visitas realizadas.

PRO03

Produto com Variação de
Característica
(Calçados, Medicamentos)

Módulo essencial para empresas que trabalham com Calçados que necessitam informações
adicionais como grade de tamanhos, cor, tecido, solado ou empresas que trabalhem com
produtos como medicamentos que necessitam controle de lote, validade, venda controlada.

ORS01

Ordens de Serviço

Gerencie sua prestação de serviço gerando um documento para cada serviço a ser prestado
controlando, desta forma, prazos de entrega, acessórios entregues, aprovação de orçamento,
peças utilizadas e valores adicionais como deslocamento ou estadias

NFS01

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
(Caxias do Sul, Flores da Cunha,
Bento Gonçalves, Veranópolis, Nova
Prata)

Gere as notas de serviço eletrônicas enviandoas por email juntamente com o boleto bancário*
sem a necessidade de postagem no correio e sem a alegação por parte de seu cliente do não
recebimento do boleto bancário. *Para geração do boleto bancário é necessário o pacote
STD02.

Estrutura de Produtos, Ordem de
Fabricação e Custos

Registre as estruturas de seus produtos definindo o consumo de matériasprimas, materiais de
embalagem, tempos de centros de custo ou equipamentos e consiga, com isso, o cálculo exato
do custo de seu produto. Tendo a estrutura devidamente lançada e, cadastrada a tabela de
encargos, consiga a lucratividade item a item de seu pedido de venda* bem como a lucratividade
média do mesmo. Gere planilhas de negociação avaliando preços praticados no mercado ou
mexendo na lucratividade para uma venda de ocasião. *Para a lucratividade do pedido é
necessário o pacote PED01.

MRP/Apontamento

Processe o MRP (Planejamento da Necessidade de Materiais) a partir de sua carteira de
pedidos ou a partir da simulação de uma determinada necessidade de produtos prontos. Gere,
automaticamente ou manualmente, as ordens de fabricação e ordens de compra ou
terceirização necessárias para o atendimento destes pedidos. Forneça ao seu PCP
(Planejamento e Controle da Produção) o sequenciamento das Ordens Geradas bem como sua
baixa e não conformidades. *Necessário pacotes PED01 e ORF01.

Lançamentos Contábeis, Apuração de
Impostos, SPED Fiscal, SPED
Contábil, SPED Contribuições

Permita ao seu setor de controladoria efetuar os lançamentos contábeis e gerar os relatórios
necessários ao seu fechamento (balancete, razão de contas, livro diário, diário auxiliar de
clientes, diário auxiliar de fornecedores entre outros). Caso possua contabilidade externa é
possível a integração dos lançamentos do SIADE S3 com o software contábil de seu contador
(mediante análise do software do escritório contábil). Gere os SPEDs automaticamente do
sistema utilizando as informações coletadas diretamente na origem.

NewsLetter

Envie emails automáticos aos seus clientes, à diretoria ou a qualquer colaborador referente
eventos prédefinidos. Exemplos: Aviso aos clientes de vencimento de boletos com x dias de
antecedência, envio à diretoria relatório diário do faturamento, email de parabéns pelo
aniversário aos contatos, aviso ao financeiro de documentos a pagar vencidos sem quitação até
o momento, etc...

ORF01

MRP01

CTB01

NWL01

Descrição
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