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A gestão ei ciente de uma loja é relacionada ao 

envolvimento do cliente quanto na ei ciência 

das operações de loja, desai os que os varejistas 

enfrentam constantemente, pois a loja necessita de 

integração entre as operações de loja e a informação 

em tempo real para assegurar um desempenho 

otimizado, tomadas de decisão e análises ei cientes.
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ROTINAS EM DESTAQUE 
• Baixa Automática de Estoque

• Emissão de XML Direto ao SEFAZ

• Controle Simultâneo de Várias Lojas 

• Emissão de Nota Fiscal Paulista
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PDV

ROTINAS PRINCIPAIS

CHECK-OUT PARA FRENTE DE LOJA

Para abrir o caixa o cliente terá uma tela padronizada para 
frente de loja, que permite a empresa personalizar de acordo 
com a sua ramii cação.

PVEMICHOU

SANGRIA E SUPRIMENTO DE CAIXA

Após o usuário se logar, o caixa já estará com disponibilidade 
para realizar o serviço diário, para que o processo não seja 
interrompido no meio do caminho, é indicado que haja o 
suprimento de caixa, onde é disponibilizado ao operador um 
devido valor para troco.

No caso da sangria a líder de caixa analisará qual o melhor 
momento para a retirada de maiores notas por segurança.

PVATISGSP

POSIÇÃO DE ESTOQUES EM FILIAIS

Permite ao usuário uma visualização dos produtos e em 
quais i liais ou almoxarifados os materiais de revenda estão 
armazenados.

PVCODPOET

EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

Com o novo Cupom Fiscal, o Sistema JOTEC, disponibilizou a 
ferramenta que gerenciará a emissão dos Cupons Fiscais, desta 
forma quando o cliente for até o caixa e solicitar qualquer tipo 
de produto, o sistema automaticamente emitirá um arquivo 
XML do Cupom enviando direto ao SEFAZ.

PVEMICUFS

LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS

Através do leitor de código de barras, todos os produtos 
cadastrados previamente, darão baixas automáticas em 
estoque.

PVEMILTCB

ANÁLISE DE DIVERSOS CAIXAS

Esta análise possibilitará ao gestor uma visualização de todos 
os caixas de forma prática e ei caz.

PCVODANDC

CONSULTA DE ESTOQUES

A cada venda realizada, a empresa poderá visualizar e tempo 
real a movimentação de estoque e a quantidade disponível 
para venda. Desta forma caso o produto não tenha em estoque, 
o gestor já solicitará a compra.

PVCODET00

BAIXA DE PRODUTOS EM ESTOQUE ESPECÍFICO

A cada venda realizada o operador selecionará de qual estoque 
deve ser dado baixa, desta forma quem trabalha com diversas 
localizações de produtos realizará um inventário e saberá 
exatamente o que há em cada localidade. E o mais importante, 
caso não tenha um escolhido, poderá solicitar de outro local.

PVATABXPR

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA

Emite um relatório para os responsáveis gerenciais, informando 
as movimentações realizadas no dia, ou mês e suas formas de 
pagamento.

PVREDMVCX

COMISSÕES DE VENDEDORES

Emite um relatório contendo todas as comissões de 
vendedores, de acordo com a venda efetuada.

PVREDCMVD

RELATÓRIO DE EXCEÇÕES

Emite um relatório contendo as exceções realizadas em cada 
venda, ou seja, desconto concedido, ocorrências no cupom, 
cancelamento de mercadoria.

PVREDEXCE


