
Inteligência nos processos e praticidade no uso diário das ferramentas de gestão, aliados 

à alta tecnologia e baixo custo, oferecendo funcionalidades e segurança ao seu negócio 

são os principais diferenciais desta solução.

Todo resultado exige mudanças, e toda mudança exige um primeiro passo.



A abertura ou o fortalecimento de novos negócios exige estratégia, além de muito 

empreendedorismo, a criação de controles administrativos e financeiros em um curto espaço de 

tempo são fatores decisivos para o sucesso.

Passo certo para um crescimento sólido.

Resultados otimizados para tomadas de decisões, com o Asix One, sua empresa tem uma 

ferramenta capaz de gerir as operações vitais de maneira prática e de uso simplificado.

A facilidade e conseqüente rapidez de 

implantação é o principal diferencial desta 

solução. Seguindo passo-a-passo as 

instruções de uso “padrões”, sua empresa 

rapidamente estará capacitada à utilização 

e já se beneficiando dos resultados.

Através de recursos multimídia, como 

vídeo aulas e treinamento à distância 

(vídeo conferência), além de uma equipe de suporte especializada para apoio em caso de 

dúvidas, os usuários terão maior comodidade e aproveitamento do conteúdo transmitido.

Implementação fácil e uso simplificado.

Com o Asix One, é possível fazer consultas personalizadas, além de criação de relatórios 

necessários à gestão da empresa. A integração com Microsoft Office também é contemplada,

facilitando o seu dia-a-dia.

Execução de processos operacionais com 
agilidade e precisão.



Todo negócio não deve parar de crescer 

ou de se aprimorar, uma solução de gestão 

deve acompanhar essa evolução ou ainda 

promovê-la.

Com o Asix One, seu negócio já estará 

contando com tecnologias de ponta, tais 

como banco de dados relacional “SQL” e 

ferramentas para Internet.

O “upgrade” para o Asix Business, que 

corresponde à linha corporativa (ERP), 

mantém todos os dados da linha One, agregando mais funcionalidades e novos recursos.

Possibilidade de “upgrade” 
para controles mais 
complexos e aprimorados.

Principais funcionalidades e processos da solução:
Compras:

- Emissão e controle de

pedidos de compra

- Recebimento de Notas

Fiscais

- Conferência do pedido com

NF (Recebto)

- Follow-up de compras

- Integração com área

financeira (ctas.a pagar)

Faturamento:

- Emissão e controle de

pedidos de venda

- Controle de comissões

- Resumo de vendas

- Emissão e controle de notas 

fiscais (venda)

- Controle de devolução de

mercadorias

- Follow-up de vendas

- Integração com área

financeira (ctas.a receber)

Estoques:

- Controle de estoque físico

- Inventário e Requisições

- Controle de “kit´s” de

produtos

- Gerenciamento de

empenhos – “reservas”

- Controle de Lotes

- Controle por Locais

- Controle das

movimentações dos itens

de estoque

Financeiro:

- Controle de despesas e 

receitas (pagar / receber) 

por centros de custo

- Controle de movimentações

e baixa de títulos

- Impressão de cheques e

boletos

- Controle bancário

- Fluxo de caixa

- Controle de caixa

“Toda e qualquer funcionalidade ou característica do produto Asix-One, mencionada neste material, poderá ser alterada ou excluída sem prévio aviso”.
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Diferenciais Asix-One:

- Preparado para as novas regras 

de Substituição Tributária;

- Preparado para o Simples e Nota 

Fiscal Paulista;

- Preparado para a Nota Fiscal 

Eletrônica.

Serviços complementares que 

compõem esta solução:

- Garantia de evolução tecnológica;

- Garantia de atendimento e

relacionamento;

- Implementações / Customizações;

- Treinamento;

- Suporte técnico especializado para

apoiar a melhor utilização da solução.

ASIX-ONE


