
SEGMENTO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS_

APRESENTAÇÃO DE SOFTWARE



CONTROLE INTEGRADO_
O Open Manager é um sistema de gestão empresarial capaz de 

otimizar processos e atividades de empresas prestadoras de 

serviços diversos por meio da integração entre setores, 

departamentos e pro�ssionais da empresa, gerando controle e 

e�ciência. A solução ideal para empresas que buscam otimizar 

seus negócios por meio de ferramentas sistematizadas de alto 

desempenho, aplicando uma gestão dinâmica e organizada para 

a obtenção dos resultados esperados e o controle integrado dos 

serviços prestados pela empresa.

Ordem de
Serviço

Emissão de ordens de 
serviço com o 
agendamento de 
atividades capaz de 
gerar alertas 
automáticos sobre o 
status dos serviços 
agendados.

Controle de
Colaboradores

Gerencie as atividades 
de serviços realizados 
pelos colaboradores 
responsáveis com 
controle aplicado à 
gestão de tempo e 
qualidade dos serviços 
prestados.

Análise
Integrada

Gere relatórios com 
aplicações grá�cas dos 
serviços prestados pela 
sua empresa com o 
intuito de analisar os 
resultados obtidos e 
implementar a melhoria 
contínua.

Gestão da
Qualidade 

Documente todas as 
informações sobre a 
realização de serviços e 
gere feedbacks dos 
seus clientes para 
desenvolver uma 
gestão e�ciente de 
qualidade dos serviços 
da empresa.
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GESTÃO COMPLETA_
IMPLEMENTE UMA GESTÃO INTELIGENTE E COMPLETA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

GERENCIAL OPERACIONAL FISCAL

Gestão de serviços;

Gestão de pessoas;

Gerenciamento de processos;

Gerenciamento de 
agendamentos;

Gestão compras;

Gestão de custos;

Gestão �nanceira;

E muito mais.

Emissão de ordens de serviço;

Controle de agendamentos;

Controle de tempo e 
disponibilidade;

Alertas de status de serviços;

Apontamento de objetos 
(Cobertura dos Serviços);

Análise de qualidade;

Grá�cos analíticos em tempo 
real;

E muito mais.

Emissão de NFSe;

Emissão de Sintegra;

Emissão de SPED Fiscal;

Emissão de SPED Contribuições;

Integração ao eSocial;

Gestão de Tributos;

Relatórios Fiscais;

E muito mais. 
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OPEN MANAGER 
O QUE O 

PODE FAZER PELA SUA EMPRESA_



Gestão de Orçamentos
Realize a emissão de orçamentos com atualização 
automática dos valores dos itens no sistema e 
direcionamento imediato ao cliente.

Gestão de Pedidos de Vendas
Ganhe tempo fazendo seus pedidos de vendas com 
uma ferramenta que informa os setores responsáveis 
agilizando o faturamento, o despacho logístico e o 
pagamento do item comercializado.

Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas
Emita notas �scais eletrônicas de forma simples e 
segura com o sistema e de forma completamente 
integrada ao portal da Receita.

Força de Vendas
Desenvolva suas atividades comerciais externas com 
um aplicativo exclusivo do sistema. Permita que sua 
equipe de vendas emita orçamentos, pedidos e 
reservas de vendas de onde estiver e de forma 
completamente integrada.

VENDAS

Integração na emissão de notas
Realize a emissão de NFe, NFCe, NFSe, entre outras 
notas de forma sistematizada, com integração total 
dos módulos do sistema.

Sintegra, SPED Fiscal e Contribuições
O sistema realiza a emissão de todos os arquivos 
�scais obrigatórios de forma simples e rápida com 
precisão na leitura e inscrição dos dados e segurança 
ao acessar o banco de dados.

Adequação ao eSocial
Realiza a alimentação de dados no sistema eSocial 
com adequação total dos módulos �scal, �nanceiro e 
cadastral do sistema.

Aplicativo Frente de Caixa
Para empresas que contam com PDV, o sistema conta 
com um software exclusivo e integrado para tornar 
seu checkout mais ágil e intuitivo.

FISCAL

Se você quer que sua empresa seja dinâmica, você precisa de uma 

solução tecnológica capaz de acompanhar as transformações do 

mercado. O Open Software é uma solução inteligente baseada em 

computação em nuvem, desenvolvido para atender as demandas 

gerenciais e operacionais com e�ciência e segurança. 

SOLUÇÕES DINÂMICAS_
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Gestão de Contas a Pagar e Receber
Gerencie e controle todas as contas a pagar e receber 
de sua empresa com precisão e resposta automática 
de grá�cos analíticos.

Fluxo de Caixa 
Conte com um balanço detalhado de saídas e 
entradas de capital da empresa em tempo real, 
identi�cando as origens das movimentações 
�nanceiras do negócio e seu respectivo status.

Plano de Contas
Crie categorias para organizar as receitas da sua 
empresa em planos, contribuindo para o 
planejamento �nanceiro da empresa.

Conciliação Bancária
Realize a conciliação das suas contas bancárias por 
meio da importação de extratos em formato OFX 
para o lançamento de informações, gerando 
economia de tempo e maior produtividade dos 
processos �nanceiros. 

FINANCEIRO

Gestão de Compras
Obtenha uma gestão avançada de compras 
corporativas com processos automatizados de 
solicitação, orçamento e efetivação de compra.

Controle de Almoxarifado
Controle a distribuição interna de produtos, insumos 
e demais itens com controle de entrada, saída e baixa 
dos itens com segurança e controle total das 
solicitações.

Gestão de Fornecedores
Conte com ferramentas de integração e 
relacionamento direto com fornecedores para 
atualização de dados de compras.

Gerenciamento de Produtos
Amplie seu controle gerencial sobre os produtos 
comercializados com apontamentos quantitativos de 
necessidades de compra, �uxo médio de vendas, 
índice de markup e lucratividade, entre outras 
aplicações.

ESTOQUE

E�ciência é uma questão de qualidade do trabalho, dos 

pro�ssionais, dos processos e das ferramentas tecnológicas 

aplicadas às atividades empresariais. Um software e�ciente 

possibilita uma gestão integrada e a melhoria das perspectivas de 

trabalho, contribuindo para a obtenção de resultados de sucesso.

EFICIÊNCIA COMPROVADA_
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Gestão de Serviços
Cadastre e gerencie serviços realizados pela sua 
empresa  obtendo informações precisas sobre as 
variáveis acerca dos serviços prestados.

Emissão de Nota Fiscal de Serviço
Realize a emissão de notas �scais de serviço 
eletrônicas (NFSe) com integração total aos portais de 
lançamento de NFSe, homologados em mais de 800 
municípios. 

Cadastro de Técnicos
Cadastre colaboradores e técnicos (contratados ou 
autônomos) envolvidos, com controle de 
agendamentos, pagamentos, entre outros.

Gestão de Ordem de Serviço
Organize os serviços por demandas de maneira 
simples e informativa com apontamento dos 
pro�ssionais responsáveis, datas, horários e outros 
detalhes.

SERVIÇOS

Gerenciamento de Produção
Gerencie os processos, etapas, recursos, 
equipamentos e maquinários voltados à produção, 
além de analisar resultados da área.

Módulo de Estatísticas
Modulo do sistema que permite a geração de 
relatórios gerenciais e operacionais para o 
acompanhamento e análise dos resultados 
empresariais, contando com grá�cos demonstrativos 
para visualização dos dados.

Sistema Multiplataforma
Utilize o seu sistema em qualquer dispositivo, sem a 
necessidade de instalação, em qualquer lugar que 
disponha de conexão à internet.

Módulo Multi Empresa
Módulo Especial multi loja ou multi empresa que 
permite utilizar todos os recursos do sistema no 
gerenciamento de empresas diferentes de forma 
extensiva e/ou intensiva, agrupando a gestão de 
empresas de um mesmo grupo empresarial.

ADICIONAIS

Com o ritmo das mudanças do mercado empresarial é muito 

importante contar com um sistema que se adeque às necessidades 

da sua empresa. Por isso, o Open Manager foi desenvolvido com o 

intuito de oferecer ferramentas inteligentes para a otimização das 

atividades e o máximo de �exibilidade de utilização e customização 

para os seus usuários. 

OTIMIZAÇÃO E FLEXIBLIDADE_
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ACESSE NOSSO SITE

WWW.OPENMANAGER.COM.BR
OU LIGUE
0800 006 2228


