
ERP REDE STORI

Este sistema foi desenvolvido para atender as empresas 

que atuam nos seguintes setores do mercado:

- FABRICANTES DE PAINÉIS E QUADROS ELÉTRICOS;

- REVENDEDORES E DISTRIBUIDORES DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Versão para indústrias e distribuidoras



Módulos do sistema

Vendas – Compras – Fabricação – Estoque – Financeiro

O ERP Elétrica é um software que permite gerenciar todo o processo desde a 

criação de propostas até a liberação do produto para o cliente.

O sistema estabelece uma sequencia de procedimentos segura e simplificada 
dando mais agilidade nas liberações dos pedidos e visualização dos lucros.



Identifique seu verdadeiro custo

Muitas vezes imaginamos que teremos determinado custo para fabricar um produto e no final quando
verificamos o custo foi muito superior ao previsto e a margem de lucro obtida muito baixa podendo
até ter sido inviável aquela venda.

Este sistema se preocupa muito com essa questão. Ele permite a atualização direta do preço de
compra de um produto em seu respectivo orçamento.

Digamos que você tenha um orçamento com um produto que custa 20,00 na lista de produtos e a
margem de lucro do seu orçamento esteja exibindo 60%. Caso esse produto seja comprado em uma
revenda por exemplo e tenha custado 30,00, o sistema irá trocar o valor de 20,00 por 30,00 dentro do
orçamento alterando todos os valores inclusive a margem de lucro que será obtida.

Na ordem de compra, fatores como frete, IPI e ST são agregados pelo sistema para calcular o custo
unitário do produto. Uma das vantagens nesse processo é ter a visão antecipada de custos ajudando
nas tomadas de decisões.



Telas do sistema

A seguir serão apresentadas algumas telas do sistema

para se ter uma visão melhor do software e suas

funcionalidades.



- Tela com interface simples o 

que permite a inclusão 

rápida dos clientes.

- O cadastro fica associado a 

uma transportadora e a um 

vendedor. Quando houver 

a emissão do orçamento os 

mesmos já serão exibidos. 

- Somente permite realizar o 

cadastro com os dados 

necessários para emissão 

da nfe.

Cadastro de clientes



- O sistema é multi-empresa, o 

que permite gerar orçamentos 

utilizando mais de um CNPJ. 

- O valor do lucro do orçamento 

é atualizado a cada variação 

de preço seja no próprio ou 

ordem de compra associada.

- No caso de painéis se usuário 

der um duplo clique no produto 

a tela de cadastro do material 

é exibida. 

Cadastro de orçamentos



PESQUISA DETALHADA DE 

PRODUTOS
- Diversos campos para facilitar a 

localização componentes do 

painel

IMPORTAÇÃO DE LISTA
- Importação da lista de outro 

painel já cadastrado. 

TOTALIZADORES
- Totais para visualizar em 

detalhes os custos com 

produtos e mão de obra.

Cadastro de painéis elétricos



O cadastro de fornecedor é muito 

parecido com o cadastro de 

clientes. 

Para fazer um cadastro é muito 

simples:

1- Clicar em Novo;

2 – Digitar as informações;

3 – Clicar em salvar

O sistema faz duas críticas no 

CNPJ/CPF. Verifica se já existe no 

cadastro e também se é um 

número válido.

Cadastro de fornecedores



Importador de lista em Excel

Além do método de cadastro 

convencional digitando os dados 

do produto, o sistema possui o 

recurso de importação de 

listagem do Excel. 

Campos para facilitar pesquisas
No cadastro de produtos existem 

campos criados para facilitar as 

buscas no momento da 

confecção dos painéis. Nome 

genérico, campos de 

especificações e descrição 

completa do produto. 

Cadastro de produtos



Lançamentos automáticos
Realize lançamentos de forma 

prática através da tela de 

cadastro de parcelas do contas a 

pagar.

Basta o usuário digitar as 

informações que são comuns a 

todos os lançamentos, informar a 

qtde de dias para os próximos 

vencimentos e o sistema irá lançar 

no grid todas as parcelas. 

Na parte de relatórios o usuário 

poderá consultar por data de 

vencimento por exemplo.

De xx/xx/xxxx à xx/xx/xxxx

Cadastro de contas a pagar



Módulo NF-e

Não é necessário o uso do programa da SEFAZ. Através deste módulo o sistema se
encarrega de gerar e transmitir a NFe. Os dados não precisam ser digitados pois o
sistema é integrado e aproveita todas as informações do orçamento.



Recursos NFe

 Visualização e Impressão do DANFE; 

 Geração de arquivo PDF do DANFE;

 Envio do E-mail para os destinatários com arquivo .xml e .pdf da 

nota automaticamente;

 Backup do arquivo .xml e/ou .pdf em FTP, Rede de Trabalho e E-

mails automaticamente a cada nota;

 Inutilização de Numerações; 

 Cancelamento e Carta de Correção com impressão de 

registro do evento;



Módulo de Backup 
Segurança é algo fundamental. O sistema dispõe de um módulo que realiza a cópia do

banco de dados de forma segura. O servidor poderá ficar configurado de forma a

executar o backup pelo menos duas vezes ao dia.

Características técnicas
 Sistema desenvolvido em Delphi;

 Utiliza banco de dados Firebird com grande capacidade de armazenamento.

 Funciona em rede;

 Sistema operacional: Todas as versões do Windows 32 ou 64 bits.



Alguns clientes deste segmento



Conheça mais sobre nossos serviços
Há 14 anos desenvolvendo soluções para empresas

Sistemas e sites para Sindicatos, Indústrias e distribuidores.

Visite nosso site

www.redestori.com.br

http://www.redestori.com.br/

