
Soluções para Gestão Empresarial
ERP • NF-e  SPED CRM  BI  Workflow• • • •

As oportunidades privilegiam aqueles
que estão mais preparados

Concentre-se no seu negócio e confie em uma solução
robusta, completa e integrada para apoiar a gestão de
sua empresa : Asix Business.»



O software Asix® é um robusto ERP (Enterprise Resource Planning), isto é, um Sistema Integrado para Gestão 

Empresarial.

Foi desenvolvido pela empresa Omega Consultoria, e consolidou-se ao longo de mais de 15 anos 

de melhorias e implementações tecnológicas.

Sua base tecnológica apóia-se na ferramenta de desenvolvimento Borland Delphi, atualmente 

denominado Rad Studio (Embarcadero) e Visual Studio (Microsoft).

Utiliza banco de dados Microsoft SQL Server com acesso nativo.

Sobre nosso ERP 

Ÿ Dicionário de dados, base aberta, permitindo facilidade na 

extração de informações através de consultas e relatórios;

Ÿ Asix Builder, ferramenta própria para desenvolvimento (telas e 

relatórios);

Ÿ Pontos de Entrada, admite interfaceamento com aplicações de 

terceiros através de plugins: .dll´s ou .bpl´s externas que podem 

consumir ou alterar recursos da aplicação padrão. eliminando 

necessidades de customização;

Ÿ Asix Integrator,  ferramenta de integração entre base de dados 

(importação e exportação), em modo manual ou agendado;

Ÿ Query Builder, ferramenta integrada ao Asix, que permite 

criação de consultas dinâmicas (SQL), salvá-las, exibir resultados 

em vídeo ou exportá-los para aplicativos Office (Word, Excel)

Ÿ Asix Workflow, ferramenta que permite o acompanhamento de 

processos e gerenciamento de alertas através de e-mails 

automatizados.

Ferramentas Asix Business

- Metodologia de implantação rápida e natural.

- Integração de todos os departamentos, através de um fluxo de informação otimizado, propiciando 

redução de custos e incremento da segurança.

- Flexibilidade e confiabilidade de um alto grau de aderência aos procedimentos de seu negócio, 

oferecendo as melhores práticas de mercado ou adequando à necessidades específicas através de 

vasta possibilidade de parametrizações ou customizações que facilitarão e otimizarão operações 

cotidianas aumentando a lucratividade.

Vantagens Competitivas para sua Empresa 



Módulos Asix BusinessMódulos Asix Business

Comercial
Marketing
CRM
Vendas
Faturamento (NF-e)
Expedição Materiais

Compras
Recebimento
Controle de Estoques

Financeira
Contas a Pagar / Receber
Controle Bancário / Cheques
Controle de Caixa
Cobrança / Cnab
Budget / Plan. Orçamentário
Fluxo de Caixa

Administrativa
Contabilidade
Fiscal / Tributos
Sintegra
SPED / ECD - EFD
EFD Pis/Cofins
Controle Ativos Rec. Humanos

Recrutamento / Seleção
Treinamento
Segurança do Trabalho
Folha de Pagamentos
Ponto Eletrônico

Industrial
PCP - Planej. e Controle Produção
MPS, MRP, SFC, CRP
Coletores de Dados
Engenharia, Qualidade, Custos
Ass. Técnica



Simplificar as relações entre a empresa, seus 
representantes e seus clientes, por meio de um 
gerenciamento amplo de todo o processo de 
vendas.

Facilitar o relacionamento com o cliente, 
permitindo vínculos automáticos entre produtos e 
clientes, descrições, códigos de terceiro e 
tabelas de preço parametrizáveis.

Agilidade e minimização de gargalos e atrasos 
na entrega de produtos através de ferramentas 
para acompanhamento “follow-up”, dos pedidos 
em aberto frente a mudanças de prioridades, 
atrasos na disponibilidade dos produtos dentre 
outros tipos de gargalos.

Benefícios
Trata bloqueio automático de pedidos de acordo 
com regras parametrizadas que podem incluir 
critérios de crédito.

Trata várias alternativas de comissionamento de 
vendedores e representantes.

Permite a inclusão de pedidos de venda com a 
característica de “contratos de fornecimento”, 
com condições comerciais vinculadas a uma 
determinada programação de entregas ao longo 
de um período

Mantém o histórico de cada cliente com 
informações sintéticas e analíticas dos pedidos e 
do perfil financeiro.

Oferece controle do “pré-venda” e “pós-venda”, 
incluindo registros de contatos e de ocorrências.

Integração com sistemas de Automação de 
Força de Vendas e e-Commerce importando e 
validando pedidos colocados através destes 
meios.

O módulo de faturamento e expedição abrange 
os procedimentos relacionados aos 
departamentos de expedição, tais como emissão 
de notas fiscais, embarque, geração de 
movimento de saída de estoques, geração de 
títulos a receber, baixas nos pedidos de venda e 
classificação contábil e fiscal dos movimentos.

Produtividade e automatização com opção para 
a emissão conjunta de boletos de cobrança 
bancária.

Economia de tempo evitando retrabalhos entra 
as áreas de vendas, estoque e financeira, 
tratando as entregas programadas e os 
desdobramentos fiscais das vendas.

Considera notas de devolução de venda, notas 
de industrialização, complementares, 
importação, dentre outras operações.

Permite faturamento de pedidos liberados em 
carteira ou notas avulsas, parciais ou 
consolidados.
 
Adota regras e critérios parametrizados (scripts) 
para o cálculo de impostos, além de múltiplas 
naturezas de operação (CFOP´s).

A expedição permite vários modelos de 
separação e embarque, respeitando restrições 
estabelecidas no modelo de pedido de venda, 
limitando entregas parceladas, faturamento 
antecipado, dentre outras.

Emite etiquetas de embarque (com código de 

Gestão ComercialGestão Comercial

Funcionalidades



Faturamento

•Permite o Registro e o Acompanhamento de contatos com 
“Prospects”, mantendo um histórico (passo-a-passo) das atividades 
a serem desempenhadas por cada operador (Marketing Ativo)

•Considera Roteiros de atividades por campanha de Marketing, 
agregando resultados (vendas concretizadas) e despesas 
comerciais

•Permite elaboração de Orçamento padronizado, sendo possível 
gerar pedido de venda em caso de aprovação

•Permite agregar/anexar documentos de qualquer natureza à 
proposta comercial ou atividade, tais como planilha (Excel), 
desenho (Autocad), documento (Word)

•Considera cadastro de Pré-Orçamentos ou solicitações de 
orçamento à partir dos clientes (Marketing Passivo)

•Permite cópia de orçamentos, valorização, acompanhamento do 
fechamento ou declínio de cada negociação

•Oferece vários recursos de análise, como volume de negociações 
aberto por operador, aceitação mercadológica por produto, por 
segmento e por região

• Cadastro ou Geração de Programação de Entregas 

(Planejamento em função de pedidos ou contrato de entrega)

• Geração de Ordens de Carregamento através de Minutas de 

Transporte, Pedidos de Venda  ou Manuais

• Distribuição de Carga em função do Volume ou peso da Carga

• Composição de Carga e Geração de NF

• Roteirização de Entregas 

• Controle de Entregas efetuados por terceiros 

(transportadoras)

• Manutenção da Frota, Lubrificação e Troca de Pneus

• Controle de Despesas de Entrega por Veículo e Motorista

• Controle de Adiantamentos ao Motorista

• Considera Reserva Comercial de ítens em estoque para Pedidos de 
Venda Liberados

•Permite importar dados do Pedido de Venda ou Cadastrar a NF 
manualmente

• Cálculo de CFOP, Impostos, Embalagens, Peso, Packs e Duplicatas 
automáticos

• Considera todos os tipos de NF, inclusive com tratamento de saldos 
de industrialização e terceirização junto à NF-Entrada

• Permite faturar item com baixa da estrutura (sub-componentes)

• Atualizações de Saldo de Estoque, Geração de Títulos no Contas a 
Receber, Emissão de Duplicatas, Boletos, Cálculo de Comissões e 
demais transações definidas por tipo de Nota (parâmetros)

•Controle de Comissões integrado com Financeiro, com 
escalonamento e conta-corrente de cada representante

• Contempla Emissão de Minutas, Cartas de Correção e 
Cancelamento de NF

• Permite controle de contratos e função de cópia de Notas 
semelhantes

Marketing

 

 

Expedição

Gestão Comercial



Gestão de MateriaisGestão de Materiais

Proporcionar segurança, validando e controlando 
o processo de entrada de itens de estoque e 
registro de serviços, conferindo notas fiscais com 
respectivos pedidos de compra.

Considera diferentes processos de 
ressuprimento de estoques, bem como 
necessidades de compras geradas pelo PCP, 
reduzindo pedidos de compra emergenciais, 
faltas de material e facilitando a rotina de 
cotação, negociação e acompanhamento dos 
pedidos – “Follow-Up”.

Permite economia de tempo, aplicando 
consistências fiscais de acordo com regras 
parametrizadas através de “scripts”, evitando 
erros de valorização de estoques, lançamento 
em registros fiscais, valores a pagar e 
contabilização.

Contempla histórico de compras por item / 
fornecedor

Permite a programação e reprogramação das 
entregas de cada item dos pedidos de compra

Trata a consolidação de várias solicitações de 
compra em um único pedido de compra

Gera planilha de cotação que pode ser enviada 
por e-mail aos fornecedores

Importa dados dos pedidos de compra para as 
notas de recebimento, gerando análises de 
divergências, pontuando e qualificando 
fornecedores

Considera controle de lotes e múltiplos locais de 
armazenamento

Considera compra sob demanda de vendas, 
para itens de estoque para revenda

Permite revisão periódica de estoques por curva 
ABC

Permite diminuir o valor imobilizado no estoque e 
evitar a obsolescência de itens com prazo de 
validade.

Benefícios Funcionalidades



Gestão de Materiais

Compras  (Ressuprimento Materiais)

Recebimento de Materiais

•Obtenção de Solicitações de Compra em função do cálculo de 
necessidades do MRP, Manutenção Industrial, Assistência Técnica ou 
Ressuprimentos de Lotes Mínimos

• Emissão ou Geração  de Solicitações de Compras com critérios de 
limite de compras por Grupo de Materiais, Despesas e Centros de 
Custo considerando Budget.

•Geração de Cotações automáticas em função das últimas compras 
com critérios de escolha de fornecedor tais como preço, prazo, etc

•Distribuição das Cotações segundo perfil de cada comprador

•Geração automática de pedidos de compra em função das cotações 
confirmadas para cada fornecedor

•Liberações de Pedidos de Compra em Lote ou Individual, permitindo 
posterior Recebimento 

 

 

Controle de Estoques
•

específica

• Requisições de Estoque automáticas (consumo)

• Considera múltiplos locais de estocagem (almoxarifados) e 

localização dos ítens estocáveis

• Permite controle de Lotes, viabilizando rastreabilidade dos ítens 

comprados, consumidos, produzidos e expedidos

• Registro de Inventário (Rotativo) considerando movimentações 

entre o momento da contagem e lançamento

• Calcula Preço Médio, Saldo Médio, Lote Econômico, Classificação  

ABC -  “Curva ABC”, etc

 Controle de Reservas de Saldos (empenho) para atender demanda 

• Permite controle das revisões de Pedidos de Compra

• Considera Controle de Lotes de Materiais (Lotes de Entrada) 
permitindo integração com módulo de Controle de Qualidade

• Parametrização de Tipos de Nota de Entrada, forçando ou não a 
existência de Pedido de Compra para permitir Recebimento

• Controle de Recebimento Físico e Lógico

• Importação de todos os dados dos Pedidos de Compra 
(Liberados), evitando redigitação de dados da Nota

• Controle de Recebimento de Pedidos parciais e Contratos de 
Fornecimento

• Conversão automática de unidades (entre unidade comercial e a 
de consumo, ex : kilogramas para metros)

• Encerramento do Recebimento gerando atualização do saldo 
disponível, lançamento no contas à pagar, lançamentos contábeis, 
etc



Contempla o ciclo de registro, processamento e 
pagamento / recebimento de devedores e 
credores, permitindo um gerenciamento eficaz 
dos compromissos financeiros.

Controle de contratos de fornecimento

Economia de tempo operacional através de 
rotinas automatizadas de pagamento e cobrança 
com os principais bancos (remessa e retorno), 
mediante parametrização de scripts.

Avaliação automática de crédito no momento da 
venda

Permite a redução de custos financeiros, através 
de análises de cenários reais e simulados

Inclui os títulos e seus desdobramentos 
(parcelas).

Fornece informações para o planejamento do 
fluxo de caixa e planejamento orçamentário.

Contabiliza os movimentos através de regras 
parametrizadas através de scripts.

Permite inclusão de títulos manualmente ou 
recebe informações geradas pelo Recebimento 
ou Faturamento de maneira integrada.

Considera a emissão de cheques com baixa de 
títulos a pagar, bem como emissão de boletos 
bancários para títulos a receber.

Permite configurar rateios de despesa em 
múltiplos centros de custo.

Geração de Log´s  e históricos de todas as 
movimentações de cada título / parcela.

Trata adiantamentos a clientes e de 
fornecedores, bem como a compensação de 
títulos a pagar com títulos a receber. Além de 
registrar renegociação de títulos..

Gestão FinanceiraGestão Financeira

Benefícios Funcionalidades



Contas à Pagar e Contas a Receber

Controle Bancário e Caixa

• Recebe Lançamentos de Títulos automaticamente a partir do 

Recebimento de Materiais (Contas a Pagar) e Faturamento (Contas a 

Receber), podendo também digitá-los manualmente

•Desdobramento automático de parcelas em função da condição 

de pagamento, em n. moedas inclusive com projeções

• Permite todo tipo de movimentação dos títulos segundo critérios 

parametrizados de situação, tais como : Em Carteira, Em Desconto, 

Cobrança Registrada, Em Cartório, Adiantamento, etc

• Calcula automaticamente juros, multas e descontos conforme 

instrução definida

• Permite Prorrogações dos Títulos e Movimentação Individual ou 

em Lote dos Títulos

• Considera Rateio de Despesas e Receitas por Centros de Custo

• Permite controle orçamentário (Budget) por contas de Despesa e 

Centros de Custo

• Calcula Fluxo de Caixa Dinamicamente, considerando provisões 

•Integração com o contas a pagar através da emissão de cheques, 

movimentando o título e gerando lançamento bancário

 

•Integração com o contas a receber através de cheques de terceiro

•Emissão de Boletos Laser para qualquer banco

•Permite conciliação bancária, entre sistema e extrato bancário

• Considera Transferências entre contas

• Permite  Re-Cálculo de Saldo Real e Conciliado

• Considera abertura e fechamento de múltiplos caixas, recebendo 

lançamentos simultaneamente

• Considera transferências do Caixa para Conta Bancária e vice-versa

• Considera quaisquer tipos de documento para lançamento no 

caixa (à débito ou a crédito)

Cheques e Cobrança Eletrônica

•Emissão de Cheques de qualquer banco e movimentação de 

parcelas do contas a pagar (Avulso ou em Lote)

• Controle de Cheques de Terceiros, formando Lote para quitar 

parcelas no contas a receber

•Controle de Cheques Pré-Datados 

•Controle de Cheques Devolvidos

•Permite Cobrança Eletrônica através de arquivos (CNAB), através de 

Borderô de Cobrança

•Permite Pagamentos Eletrônicos através de arquivos magnéticos 

sob lay-out padronizado

• Processamento dos arquivos de retorno, gerando movimentações 

Gestão Financeira



Gestão IndustrialGestão Industrial

Sincronizar demanda com níveis de estocagem, 
atender datas de entrega de pedidos de venda.

Planejar Materiais em função das necessidades 
de Produção e estocagem.

Gerenciar recursos de fábrica, avaliando 
gargalos e ociosidades visando prazos de 
entrega.

Replanejamento de Fábrica em função das 
mudanças rápidas na demanda.

Redução de estoques e otimização da utilização 
de recursos, tornando o processo de produção 
mais eficiente e consequentemente minimizando 
custos.

Benefícios
Cálculo de demanda para ressuprimento de 
estoques ou atender pedidos de venda

Lançamento ou geração de Plano Mestre, com 
estimativa de prazo de entrega em função da 
alocação de fábrica

Cálculo de Necessidades (explosão), 
considerando estoques, estrutura de produtos e 
processos, gerando faltas para planejamento de 
materiais e estoques

Geração Automática de Solicitações de Compra, 
Reservas e Ordens de Fabricação 

Gerenciamento e Administração da Produção, 
fornecendo visão simplificada das faltas, 
gargalos e atrasos de entrega

Apontamento de Ordens de Fabricação em Lote 
ou por operação (em tempo real), com 
possibilidade de integração à coletores

Replanejamento de produção, visando eliminar 
gargalos

Funcionalidades



•

obtidos dos cadastros “padrões” ou digitados especificamente para 

a OF, sendo estas geradas automaticamente ou digitadas 

individualmetne manualmente (avulsas)

• Liberações de OF´s para produção individualmente ou em Lote

• Impressão de OF´s com códigos de barras e integração com 

coletores de dados para apontamento da produção

• Permite reprogramação das Ordens de Fabricação em função de 

atrasos de materiais ou gargalos na produção

• Acompanhamento das Of´s  e visualização de gráfico de Gantt

• Atualização de Saldos de ítens produzidos, materiais consumidos, 

refugos e horas utilizadas 

• Possibilidade de Impressão de desenho (.dwg) acompanhando a 

OF, bem como lista de ferramental

 Geração de Ordens de Fabricação com Materiais e Processos 

•Permite planejamento de Modelos de Produção Contínua, Sob 
Encomenda ou Mista

•Permite elaboração de Plano Mestre, gerado automaticamente em 
função dos pedidos de venda, média de consumo, controle 
estatístico ou níveis de estocagem

•Considera planejamentos separados por clientes, por fábrica 
(planta produção), por linha e por aplicação

•Permite simulações de produção, considerando diversos cenários : 
saldo de estoque zero, qtde máxima que pode ser produzida sem 
necessidade de compra, ítens que podem ser fabricados para evitar 
ociosidade ou gargalo de recursos da produção

•Permite importação de planejamento de “entregas” ou 
programação de produção via EDI ou internet 

•Visualização de calendário “planejado” permitindo deslocamento 
de datas de início e término de Ordens de Fabricação planejadas em 
função do Lead-Time  de Materiais ou Gargalos de Produção

PCP-Plano Mestre de Produção

Gestão Industrial

•Efetua a “explosão” ou seja o cálculo de necessidades de Materiais 
proporcionais à quantidade de produto a ser fabricada

• Considera Lotes Mínimos, Lotes Econômicos, Lead-Time, Saldos 
Disponíveis e Reservados em Estoque

• Considera para cálculo de necessidades: Ítens alternativos e saldos 
excedentes de compras ou produção de programas anteriores, 
mesmo ainda não lançados em estoque

• Efetua reserva do saldo de material disponível para atender 
quantidade à produzir (empenho) total ou parcial

• Considera revisões de estrutura e revisões de processos para 
geração de Ordens de Fabricação

• Efetua Acúmulo de necessidades de ítens iguais, tanto materiais 
quanto produtos, agrupando por datas

• Permite re-cálculo ou replanejamento em qualquer instância, 
mesmo com processo iniciado, fazendo toda a consistência devida 
entre estoque e alocação de recursos

( Master Production Schedule)



• Apropriação das horas orçadas (previstas), horas planejadas 

(programadas) e horas utilizadas (apontadas) para cada recurso da 

fábrica, permitindo o acompanhamento da alocação de horas 

disponíveis evitando ociosidades ou gargalos

• Considera o apontamento de horas trabalhadas, horas de 

retrabalho, horas improdutivas e horas paradas programadas para  

composição de carga-de-máquina

• Permite o balanceamento da produção, re-escalonando o início e 

término das Of´s obedecendo as datas de entrega e evitando os 

gargalos da produção

• Permite a rastreabilidade de um item no chão-de-fábrica, a partir 

dos apontamentos das Ordens de Fabricação

• Considera modelos de capacidade finita e infinita de produção

• Considera processo contínuo (produção seriada)

Gestão Industrial

• Fornece informações para gestão da qualidade, em conformidade 

com normatização ISO 9000. Abrange : Recebimento Materiais, 

Processos, Assistência Técnica, Expedição,  Manutenção, 

Documentos, Rastreabilidade, Ações Corretivas. Sendo que algumas 

destas funcionalidades estão distribuídas em outros módulos

• Inspeções (Recebto, Processo e Expedição), Qualificação de 

Fornecedores, Registro de Laudos

• Permite registro de Ensaios, procedimentos, Métodos, 

Especificações de cada item

 • Registro de Aprovação/Reprovação de Lotes, Registro de Não 

Conformidades e Ações Corretivas

• Permite rastreabilidade dos itens produzidos (não-conformes) em 

contrapartida aos Materiais (Lotes) utilizados na fabricação



Serviços / Assistência Técnica

• Controle de Desenhos permitindo relacionamento entre banco de 

dados e arquivo físico.

• Permite link com desenhos elaborados em CAD

• Controle de Revisões de Desenhos, Bloqueios e Liberações das 

alterações

• Permite cadastro de projetos e elaboração de protótipos, podendo 

acompanhar a evolução do projeto (pert) e custos previstos x 

realizados

• Cadastro de Estrutura  (Padrão) de Produtos, com número de níveis 

ilimitados, permitindo cópia, revisões, datas de validade, 

componentes alternativos, etc

• Cadastro de Processos Padrões, Revisão e cópia de processos, 

controle de fases em terceiros, recursos alternativos, tempos de 

máquinas, etc

• Controle das Chamadas de Assistência Técnica, identificando 

equipamento, validade da garantia, e histórico das ocorrências no 

cliente

 

• Permite planejamento e programação de serviços de manutenção 

em clientes que possuam contrato de assistência técnica

• Geração de Ordens de Serviço de Assistência Técnica, relacionando 

materiais utilizados e mão-de-obra técnica alocada

• Registro das causas de defeito dos equipamentos e estatística 

• Considera cálculo do valor da Ordem de Serviço, sendo esta 

integrada com o Faturamento e Financeiro sem necessidade de 

redigitação

• Permite apontamento de horas técnicas e materiais utilizados na 

Ordem de Serviço

Engenharia Industrial

Gestão Industrial

•Permite cálculo baseado nos modelos de custo padrão (ou 

Standard), e cálculo de custo real

 

•Considera a estrutura “padrão” e processos “padrões” para 

apropriação de custo, distribuição de despesas, aplicação de 

“margens” e índices para valorização do custo e formação do preço 

de venda, pelo método de custo Standard

• Considera as Horas Apontadas e Materiais Requisitados para cada 

Ordem de Fabricação, apropriando o custo “real” por OF, Pedido, 

Recurso ou Centro de Custo

• Permite análises de participação de cada sub-componente no 

custo total do produto

• Visualização nivelada dos Resultados em “Tree-View” e gráficos 

• Armazenamento de históricos de variações dos custos, permitindo 

análise de evolução ou declínio 

• Permite comparativo entre custo previsto ( custo padrão) e o 

realizado (custo real)



Atua como um instrumento de abrangência e 
flexibilidade na escrituração e gerenciamento 
das informações contábeis das empresas. 

Oferece recursos múltiplos para maior 
produtividade dos usuários, e eficiência na 
administração e gerenciamento contábil.

Gerencia e faz acompanhamento da complexa 
legislação fiscal brasileira, permitindo a geração 
das obrigações fiscais, relatórios e arquivos 
legais.

Permite o gerenciamento do patrimônio (ativos) 
da empresa. Agrega valor aos investimentos e 
potencializa os resultados dos ativos 
operacionais

Geração de lançamentos contábeis a partir de 
‘scripts’ configuráveis e executa a escrituração 
contábil de múltiplos períodos e exercícios em 
aberto; 

Permite plano de contas por empresa ou padrão 
utilizado por várias empresas; 

Rateios pré-definidos de contas por área, 
departamento, centro de custo, produto, etc., 
com taxas fixas e variáveis; 

Manutenção de Impostos em Notas Fiscais 
emitidas ou Recebidas

Cálculos e conferência de impostos 
parametrizáveis evitando falhas de digitação de 
documentos fiscais

Apuração de impostos configuráveis por ‘scripts’, 
adequando-se perfeitamente às particularidades 
fiscais de cada segmento.

Geração de arquivos para Sintegra, SPED, além 
de outras obrigações acessórias.

Gestão AdministrativaGestão Administrativa

Benefícios Funcionalidades



Gestão Administrativa

Ativo Fixo / Imobilizado

 

Escrita Fiscal / Tributos

• Script´s SQL configuráveis visando atender alterações fiscais

• Abrangência de obrigações fiscais de forma flexível (à nível de 

scripts)

•  Contempla Sintegra

• Contempla NF-Paulista, NF-e, NF-e Serviços

• GIA, DIPI, DCTF, dentre outras obrigações

•  Informações exportadas e integradas aos softwares da

 Secretaria da Fazenda e Receita Federal através de lay-outs

dinâmicos definidos pela ferramenta Asix Integrator

• Máscara de codificação de plaquetas livremente definidas

•Controle de bens por localização física

•Controle de componentes incorporados aos itens

• Controle dos bens por apólice

• Controle dos bens por contrato

• Controle de bens de terceiros (alugados, leasing, etc.)

• Baixas totais ou parciais

• Transferência de itens entre filiais e centros de custos

• Cálculo da correção monetária e depreciação

• Emissão de relatórios legais (Razão UFIR e Mapa III)

• Emissão de relatórios gerenciais. 

Contabilidade

•Múltiplos planos de contas livremente definidos

•Lançamento pelo código estruturado reduzido ou apelido da conta

• Permite até 9999 históricos

• Relatórios em várias moedas

• Rateio automático por  centro de custo

• Vários períodos em aberto

• Encerramento automático

• Correção integral

• Balancetes com inversão gerencial

• Contabilidade por centro de custo e projeto

•Lançamento por lotes ou livres

•Lançamentos padronizados previamente definido. 

 



R.H. -  Treinamento

R.H. Segurança

•Controle das brigadas de incêndio, contemplando registro das 

brigadas e de seus membros, bem como registro das atividades

•Cumprimento das normas NR5 (CIPA – Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes); 

•NR6 (EPI – Equipamento de Proteção Individual); e NR9 (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais), com emissão dos relatórios exigidos 

pelas normas regulamentadoras

• Controle de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e distribuição 

aos Colaboradores

• Controle dos equipamentos de segurança (extintores e outros), com 

agenda das revisões e vistorias

• Emissão do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)

• Emissão de Laudos Técnicos. Emissão do PPP e LTCAT, baseados nas 

informações registradas nos módulos de medicina e segurança, 

conforme IN-INSS/DC-84/02

R.H. Pagamentos

R.H. -  Ponto

•Livre configuração dos lay-outs de batidas dos principais relógios, 

sendo compatível com qualquer relógio ou catraca que gere um 

arquivo-texto

• Leitura de dados de coletores batch ou on-line. 

•Controle de restrição e liberação de acesso por faixa de horários ou 

com cadastro de permissões

• Alocação de mão-de-obra por centro de custo. Cálculo de valores de 

refeição. Consumo e reserva de refeições. Autorização de horas-extras 

ou abono de faltas e compensações controladas por senhas. 

•Tabela de horários e escalas livremente definidos

• Cadastro e controle de crachás provisórios. Tratamento de banco de 

horas com parametrização, de acordo com as regras estabelecidas no 

dissídio coletivo

R.H. - Recrutamento e Seleção
•Controle das etapas da seleção

•Controle de agendas automáticas de exames ou entrevistas

• Registro e controle das avaliações

• Filtro de candidatos por diversos atributos selecionados pela 

organização

• Cadastro do currículo completo, com dados sobre empregos 

anteriores, experiências, qualificações, formações, avaliações, etc

•Para cada atividade podem ser inseridos os pré-requisitos necessários 

ao bom desempenho

• Para cada atividade podem ser descritas as tarefas típicas 

• Agenda de projetos por curso

• Controle orçamentário dos cursos

• Manutenção das entidades promotoras

• Controle de freqüência, notas e avaliações dos treinamentos

• Controle das entidades promotoras, por especialidade

• Cadastro de eventos, por área ocupacional e por data. 

•Lançamentos na Folha : Incorporação automática dos valores a serem 

pagos ou descontados, relativos aos benefícios concedidos

•Lançamentos de eventos na Folha, de forma individual, global, por grupo 

de Colaboradores, com valores calculados ou mediante a incorporação de 

arquivos, com desconto em data fixa ou de forma parcelada

• Geração automática de lançamentos

• Permite informar somente as exceções

• Permite o pagamento do PIS/PASEP através da Folha ISMS Relatórios

• Emissão das guias de INSS, FGTS, DARF e demais

• Geração do arquivo de crédito bancário dos líquidos aos Colaboradores

• Emissão de cheques. Recibos e envelopes com formato livremente 

definido

• Cartão-ponto ou etiqueta de cartão, Resumo gerencial por hierarquia, 

centro de custo ou inversão gerencial

• Informações anuais: DIRF RAIS Informe de rendimentos 

Gestão de Recursos Humanos


