A UniSolution atua na área de consultoria e
desenvolvimento de sistemas desde 1995,
atendendo clientes do segmento industria,
comércio e prestadores de serviços.
Somos especializados na implementação
de soluções para a área administrativa,
comercial, e materiais, e atuamos com
exclusividade na implementação de

,
diferente é
gerar praticidade,
desenvolvendo
soluções

soluções para terminais de granel líquido.
Oferecemos produtos de qualidade, em
conjunto com uma constante consultoria,
que auxiliam o cliente a agilizar os
processos e controles, facilitando
assim a tomada de decisões.
Efetuamos o treinamento em sua empresa,
dispensando assim o deslocamento de seus
colaboradores e uma melhor assimilação,
uma vez que o treinamento é ministrado no
seu ambiente de trabalho. A medida que as
dúvidas surgem, estas são esclarecidas,
colocando assim nossa consultoria a
serviço de seus colaboradores.

C

Modernidade
no gerenciamento
de dados
implante a excelência
UniSolution em
sua empresa

RPORATE
SYSTEMS

É uma ferramenta ERP moderna e flexível
idealizada em módulos, totalmente
integrado. Composta de vários tipos de
soluções que facilitam a gestão de sua
empresa, garantindo segurança, qualidade
e agilidade na tomada de decisões. Atende
atualmente clientes de diversos segmentos:
indústrias: alimentícia, química, eletrônica,
brinquedos, etc; revendas, importadores,
integradores e prestadores de serviço.

Office Solution

Gestão
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$

otimização
de informações

S O L U T I O N

Office Solution é um conjunto de soluções
desenvolvidas para atender a área administrativa.
Dividido em diversos módulos, permite o Controle
das Áreas Financeira, Comercial e Suprimentos.

Interatividade
e automação
de gestão
acesse os dados de
sua empresa
a qualquer hora e lugar

É uma solução online que possibilita criar
relatórios e consultas diretamente de um
banco de dados para disponibilizar
informações a área interna ou externa da
empresa, auxiliando a tomada de
decisão, garantindo um panorama geral
de gerenciamento e acompanhamento
via internet de todos as informações que
se deseja extrair de sua base.
Este robusto sistema online
possui páginas dinâmicas
programadas com a mais alta
tecnologia moderna o que torna
a interface muito mais rápida
sendo todas as transações de
consulta e exportação
monitoradas através de log,
criptografia de dados e senha.

Leilão eletrônico reverso, no qual são abertos pregões para
compra de produtos ou serviços onde fornecedores cadastrados possam apresentar
suas propostas. As propostas são disponibilizadas para o departamento de
compras concluir a negociação.

Sua Empresa já esta pronta para a
NFP /NF-e e SPED Fiscal ?
Módulos: OFFICE SOLUTION

•

A Unisolution é uma empresa
de consultoria e
desenvolvimento de sistemas
que atua no mercado desde
1995.

•

Atendemos clientes de diversos
segmentos como : industria,
comércio e prestadores de
serviços.

•

Nosso foco é atuar em soluções
para as rotinas operacionais do
cliente, oferecendo consultoria
especializada, com
desenvolvimento de aplicativos
sob medida para agilizar os
processos operacionais.

•

Somos especializados na
implementação de soluções para
terminais de carga a granel.

•

Atuamos também com soluções
para as área administrativa
como Suprimentos, Faturamento
e Administração de Materiais.

•

Disponibilização de dados a
clientes e fornecedores pela
Web.

•

Integração total com o
Corporate Systems.

•

Viabiliza a consulta de
informações em tempo real.

•
•

Acesso por certificação digital.

•

Ambiente seguro hospedado em
data center.

•

Abertura de processo de compra
virtual.

•
•

Cotações de preço.

•

Iteratividade com o fornecedor.

Função de EDI para troca de
informações com clientes e
fornecedores.

Office Solution é um conjunto de soluções desenvolvidas para atender a área
administrativa.
Dividido em diversos módulos, permite o Controle da Áreas: Financeira, Comercial,
Materiais e Fiscal *
•

Módulo Fiscal

Integrado aos Módulos de Administração de Vendas e Administração de Materiais,
resulta na emissão dos Livros de Entrada, Saída, Apuração do ICMS e Apuração do
IPI, sem a necessidade de retrabalho de digitação das notas fiscais.
Geração do arquivo magnético das movimentações em cumprimento ao Convenio
57/95.

Sistema totalmente integrado com NFP, NF-e e
SPED Fiscal de acordo com a Nova Legislação da
Receita Federal.

Como já deve ser do conhecimento de todos, foi instituído pelo Decreto 6.022 de 22
de Janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital denominado SPED.
Algumas Empresas já estão sendo obrigadas a esse sistema, as primeiras foram em
Abril/2009 e ao decorrer do ano, e em Setembro/2009 outras mais empresas farão
parte dessa nova legislação, portanto:

Se a sua já faz parte dessa legislação e ainda não
está trabalhando com NF-p, NF-e e SPED Fiscal,
Ligue para nós e solicite nossa visita.

Temos uma solução adequada para a sua
Empresa, estamos prontos para atendê-lo.

Gerenciamento da melhor
cotação de compra.

Unisolution Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
Rua Mauá, 842 – Cond. Vila dos Ingleses - Casa 25 – Luz
São Paulo – SP – Tel. (11) 3312.0911
www.unisolution.com.br – comercial@unisolution.com.br

Soluções para armazenagem
e movimentação de carga à
granel.

