
Sistema de Automação Comercial

www.sysmarket.com.br
Software completo para administração das vendas da empresa.

Teste gratuitamente antes de comprar, cadastre seus produtos e simule suas vendas. 

    O SysMarket é um sistema comercial de frente de caixa completo. Com layout amigável e de 
fácil utilização, controla de forma simples e eficaz o dia-a-dia do seu estabelecimento, possui todos 
os recursos para controlar seu estoque e administrar suas vendas. Suporta diversos 
equipamentos:   leitores de código de barra, impressoras, gavetas de dinheiro, leitura de peso por 
balanças, leitura de etiquetas emitidas pelas balanças, além de integrar aos softwares da Smart da 
Filizola e MGV5 da Toledo, ou mesmos aos Microterminais Gertec para automatização pedidos.

Seu comércio ganhará agilidade e alto desempenho com o SysMarket. O sistema reúne  todos 
os processos que seu comércio precisa para um completo controle de retaguarda, além do frente 
de loja com fechamento de caixa diário por usuários e geral, com acompanhamanto das vendas.

Para  administrar  e manter  suas  contas a pagar e a receber  em dia o sistema  disponibiliza 
recursos de avisos de vencimentos, todos integrados ao módulo de fluxo de caixa que é capaz de 
controlar todas as suas contas bancárias, pagamentos e recebimentos de cartões, cheques, 
faturas e contas dos clientes. Veja abaixo algumas das funcionalidades disponíveis no SysMarket:

 
    

    

Cadastro de Produtos
Cadastro de Clientes        
Controle de Compras
Categoria e Fornecedores    
Contas a Pagar e Receber
Acesso por Usuários
Diversos Recebimentos
Sistema de Balanço
Anotações e Lembretes
Controla Troco e Sanguias
Estorno e Troca de Produtos
Cartão de Desbloqueio
Estável, Seguro e Rápido
Suporte Rede Local e Web

Controle de Estoque
Frente de Caixa (PDV)
Fluxo de Caixa 
Suporte a Tele-Delivery
Faturamento e Parcelas
Pedidos e Orçamentos
Contas Bancárias
Cartões de Crédito
Controle de Repasses
Controle de Cheques
Tickets e Vale Compras 
Integração com Balanças 
Vendedores e Comissão
Relatórios e Etiquetas

FAÇA O DOWNLOAD E TESTE GRÁTIS

É muito fácil, veja:
Ou ligue para (31) 3271-0543 / (31) 7818-3357 / Nextel 83*70130
Se preferir faça contato via chat: 

 www.sysmarket.com.br/comoinstalar.asp

www.sysmarket.com.br/msn.asp 

CADASTRE TODOS OS SEUS PRODUTOS E SIMULE ATÉ 100 VENDAS OU 60 DIAS DE TESTE

SysMarket

COMPRE COM

SUPORTE A DIVERSOS EQUIPAMENTOS

 Atende diversos tipos de seguimentos comerciais: 
supermercados, padarias, restaurantes, bares, papelarias, 
açougues, auto-peças, lojas do vestuário, armarinhos,  
papelarias, outras lojas e comércios em geral. Desenvolvido 
com as melhores tecnologias do mercado e otimizado para 
qualquer tamanho de empresa que precise controlar e 
administrar suas vendas de produtos, contas e os 
movimentos financeiros de sua  empresa.  Experimente !!!
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