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TL-Systems Tecnologia Ltda

A TL-Systems é uma empresa que presta serviços de consultoria, análise e
desenvolvimento de sistemas. Contamos com profissionais e empresas parceiras que possuem
grande experiência na área de tecnologia da informação e conhecimento das melhores
práticas administrativas de negócios.
A nossa missão é levar aos nossos clientes novas tecnologias que otimizem os
processos e tornem a tomada de decisão mais clara e segura, respeitando os valores e a
cultura de cada empresa, adaptando-se para se chegar a excelência.
Para alcançar esse objetivo, nosso profissionais estão em constante aprendizado e
motivados para superarem os desafios, fazendo sempre o melhor não importando o esforço
necessário para isso.
Consideramos nossos clientes como parceiros, para crescermos juntos rumo a um
futuro de sucesso.
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Principais Vantagens
Solução Completa e Integrada
Sistema ERP completo que integra todos setores da empresa como gestão da produção,
suprimentos, comercial, estoque, faturamento, financeiro, qualidade e gerencial.

Multiempresa
Permite acessar uma empresa por vez ou todas empresas do grupo em uma única base de
dados, facilitando o controle e gerenciamento pelos administradores e o uso para os
colaboradores que operam mais de uma empresa. Atende empresas que se enquadram no
Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Controle e segurança nas suas mãos
Possibilidade de controlar o acesso de cada colaborador por empresa, módulo ou recurso,
limitando apenas às suas rotinas diárias, evitando que ele tenha acesso à informações restritas
a outros colaboradores.

Aprendizado fácil e intuitivo
Telas padronizadas que otimizam o uso, sempre pensando em tornar a interface cada vez mais
amigável e intuitiva.

Flexível evolutivo e atualizado
Completamente flexível, permite a personalização e customização para atender as regras de
negócios dos clientes. Temos o comprometimento de evoluir nosso software constantemente
para atender exigências legais, sugestões dos usuários e inovações tecnológicas.

Sistema inteligente e eficiente
Envio do XML e da Danfe automaticamente para o cliente e para o contador após a emissão da
Nfe. Recebimento, análise e pré-entrada de XML enviado por Fornecedores ou Clientes.
Backup automático de XML. Facilidade na elaboração de listas e relatórios com filtros
dinâmicos, customizáveis e exportação para o Excel. Envio por email e importação de cotações
em Excel com análise automática dos resultados para geração dos pedidos de compras com o
melhor preço de cada Fornecedor. Orçamento, proposta, pedido e Ordem de Produção
rastreável e multinível.

Implantação presencial e focada em resultados
Visando desde o início o sucesso do projeto, fazemos a implantação e os treinamentos de
forma presencial e otimizada, conseguindo um resultado imediato na produtividade dos
colaboradores.
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Nossas Soluções

Atlas NFe






Multiempresa com Controle de Acesso
Cliente, Fornecedor
Material e Produto
Proposta, Pedido de Venda, Lista de Preço do Cliente e Limite de Desconto
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (envio por email e backup automático)



Contas a Receber com Plano de Contas

Atlas Plus









Multiempresa com Controle de Acesso
Cliente, Fornecedor
Material e Produto
Proposta, Pedido de Venda, Lista de Preço do Cliente e Limite de Desconto
Cotação, Pedido de Compra, Lista de Preço do Fornecedor, Follow Up e Histórico de
Compra
Controle de Estoque, Sugestão de Compra e Transferência de Depósito
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (envio por email e backup automático)
Recebimento de XML e Entrada de Nota Fiscal



Controle Financeiro, Plano de Contas e Fluxo de Caixa

Atlas ERP













Multiempresa com Controle de Acesso
Cliente, Fornecedor
Material e Produto
Orçamento
Proposta, Pedido de Venda, Lista de Preço do Cliente e Limite de Desconto
Estrutura de Produto, Controle da Ordem de Produção e Apontamento de Hora
Cotação, Pedido de Compra, Lista de Preço do Fornecedor, Follow Up e Histórico de
Compra
Controle de Estoque, Sugestão de Compra e Transferência de Depósito
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (envio por email e backup automático)
Recebimento de XML e Entrada de Nota Fiscal
Controle Financeiro, Plano de Contas e Fluxo de Caixa
Controle de Qualidade
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Funcionalidades

Multiempresa






Possibilidade de usar o mesmo sistema para mais de uma empresa
Mesma base de dados para todas as empresas do grupo compartilhando cadastros comuns
Atende empresas que se enquadram no Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real
Análise de margem de lucro e formação do preço de venda de acordo com o regime da
empresa para uma decisão consciente
Tela comparativa de resultados

Controle de acesso



Permite controle por empresa, módulo ou recurso
Criação de grupos de acesso por setor

Cliente, Fornecedor, Material e Produto




Cadastros completos e objetivos
Fornecedor com opção de Avaliação de Índice de Qualificação (IQF)
Material e Produto com conversão de unidade, informações fiscais e consulta de utilização

Orçamentos







Cadastro e Controle de Orçamentos com apuração dos custos dos Materiais, Tratamentos,
Serviços de Terceiros, Itens Comerciais e Processos embutindo comissão e margem de lucro
para a formação do melhor preço de venda analisando o regime da empresa e os impostos
devidos
Controle de aprovação
Possibilidade de anexar arquivo/desenho e comentário
Multinível e rastreável
Envio automático da Proposta Comercial por e-mail

Proposta e Pedido de Venda






Gerados a partir de itens de estoque ou de importação de orçamentos
Possibilidade de anexar arquivo/desenho e comentário
Lista de preço
Com controle de desconto por hierarquia
Envio por email para o Cliente
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Estrutura de Produto





Com inclusão de materiais e processos
Importação dos dados cadastrados no orçamento para manter integridade e evitar retrabalho
Possibilidade de anexar arquivo/desenho e comentário
Sem limite de níveis

Ordem de Produção
















Gerada automaticamente a partir do pedido de vendas.
Cálculo de quantidades de materiais de acordo com a quantidade de cada ordem de produção
Apontamentos de horas Produtivos e Avulsos
Provisionamento de Custo
Informações Técnicas
Estatística de Consumo e Materiais Entregues
Possibilidade de anexar arquivo/desenho e comentário
Multinível e rastreável
Geração de Requisições automáticas
Sugestão de Ordem de Produção
Informações de necessidades de Compra
Controle de Produção entre as Fases do Processo
Empenho de Material na OP
Consumo Automático conforme empenho
Tela gerencial de acompanhamento geral das Ordens de Produção e Pedidos Pendentes

Cotação, Pedido de Compra e Follow-Up


















Módulo de Compras integrado com o recebimento e nota-fiscal de entrada
Segmentação de compras (comprador x família de material)
Controle de cotação por lote
Permite separar cotação por comprador
Geração de planilha em Excel de cotações para envio automático aos fornecedores
Importação dos preços cotados automaticamente através da planilha respondida
Análise automática dos preços para geração dos pedidos de compras com o melhor preço de
cada fornecedor
Exibição de Ranking de preços por requisição
Possibilidade de separar Pedidos de Compra por Ordem de Produção
Possibilidade de anexar arquivo/desenho e comentário
Permite habilitar múltiplas aprovações do processo de Compras
Pedidos com Controle de revisão
Envio por e-mail para o fornecedor
Lista de Preço por Fornecedor
Índice de Qualidade dos Fornecedores (IQF)
Tela de Follow up para controle e acompanhamento dos Pedidos e prazos de entrega
Histórico de Compras
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Controle de Estoque









Múltiplos Depósitos com endereçamento
Transferência de Depósito
Entradas e Ajustes de Estoque
Ficha Kardex
Sugestão de Compras (Consumo, Média ou Quantidade Mínima)
Geração e Impressão de CRM
Controle de Itens em poder de terceiros (beneficiamento externo)
Controle de Itens de terceiros (beneficiamento para terceiros)

Faturamento / NFe





Emissão da Nota Fiscal de forma simples através dos Pedidos de Vendas.
Transmissão para a Receita, impressão do Danfe, envio automático do e-mail com XML e Danfe
para o cliente e para o contador
Backup automático de XML
Geração automática de título do Contas à Receber

Nota Fiscal de Entrada







Recebimento, análise e pré-entrada de XML enviado por Fornecedores ou Clientes
Permite entrada de item não cadastrado no Pedido
Mecanismo de verificação de Pendências/Obrigações pré-cadastradas no sistema
Possibilita cadastro de Inspeção dos Itens Recebidos com quantidade, aparência, dimensão,
identificação e certificado
Permite habilitar aprovação para Efetivação das Notas Fiscais
Geração automática de título do Contas à Pagar

Controle Financeiro






Contas à pagar com possibilidade de título avulso
Contas à receber com possibilidade de título avulso
Plano de Contas
Fluxo de Caixa que permite gravação de simulações criadas
Antecipação de Título com Lançamento de Previsão

Controle de Qualidade






Controle de Ações e Melhorias
Geração de relatório de não conformidade (RNC)
Planos de inspeção de recebimento
Gestão de certificados dos fornecedores
Controle de Instrumentos
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