
FUNCIONALIDADES

DO SISTEMA
O NOVO JEITO DE FAZER GESTÃO
EMPRESARIAL COMEÇA AQUI

Funcionalidades do Sistema
O novo jeito de fazer gestão empresarial
começa aqui!



Monitore as Receitas e Despesas, gere
Boletos e tenha controle dos Inadimplentes.

Financeiro

Vendas Faça Orçamentos, Pedidos, utilize o PDV e
configure as Comissões de Vendedores.



Importe Notas de Fornecedores, gere
Ordens de Compra e envie Cotações.

Serviços Crie Ordens de Serviço, Contratos e emita
Notas Fiscais de Serviço para seus clientes.

Compras



Cadastre produtos, clientes, entre outros
cadastros essenciais do seu sistema.

Estoque Controle a entrada e saída de seus produtos
nos depósitos.

Cadastros Básicos



Controlar o despacho da mercadoria,
separação dos itens, a armazenagem em
embalagens.

Frota de Veículos
Abastecimentos, trocas de óleo, manutenções,
multas, seguros, integração com o financeiro e
mais.

Expedição



Dashboard, funil de vendas, Pipe de Oportunidades,
Histórico de Interações, lembretes e Agendamentos
 e mais.

Ordens de produção, produtos compostos,
controle de qualidade, simulador de produção,
bloco K-SPED.

Controle de Produção

CRM - Relacionamento com o cliente



Emissão de NF-e, NFC-e, CF-e SAT, NF-e de
Exportação,NFS-e, CT-e, MDF-e, SPED Fiscal.

Relatórios fiscais e financeiros, de Vendas e
Serviços, relatórios de logística, e administrativos.

Relatórios

Gestão Fiscal



E-commerces e Marketplaces, Mercado Livre, B2W,
Magento, Magento 2, Loja integrada, Woo commerce
e mais.

Cadastre produtos, clientes, entre outros
cadastros essenciais do seu sistema.

Infográficos

Integrações



Informações gerais de suporte, configurações do
sistema e usuários.

Controlar o despacho da mercadoria, separação
dos itens, a armazenagem em embalagens.

Gest Loja

Geral



Acesse o sistema em seu computador, tablet,
notebook ou celular*, através do navegador
Google Chrome.

Veja como é o acesso e a configuração do
sistema em seu Painel de Controle.

Venda ERP

Sistema em Nuvem



Escolha o sistema que se enquadra no seu
tipo de negócio e solicite seu orçamento.

Acesse: www.gestforte.com.br
Ou contate um de nossos Consultores na Central de
atendimento.

Central de atendimento
     0800 940 2045 ou
contato@gestforte.com.br
   


