#UseTudo

O nome Useall consiste na
dinâmica entre as palavras Use +
All, em Português, Use Tudo.
Com base neste conceito, nossa missão é oferecer às
empresas toda a tecnologia necessária para uma
administração eﬁciente, segura e sempre focada na
saúde dos processos gerenciais.

NOSSA TRAJETÓRIA

FOCO NO CLIENTE

Ao longo dessas duas últimas
décadas, a Useall Software vem
evoluindo juntamente com o
mercado da tecnologia,
desenvolvendo soluções de gestão
para empresas de pequeno, médio
e grande porte.

A Useall conta com uma equipe de
mais de 160 proﬁssionais
especializados, focados em
atender as necessidades
gerenciais de cada cliente.

Administrar com facilidade e segurança, atendendo às exigências
legais de cada segmento é a nossa
prioridade, por isso temos conquistado parceiros em todo o território brasileiro.

ONDE
ESTAMOS:

Com soluções sempre atualizadas
com o que há de melhor no
mercado, fornecemos às empresas
uma linha administrativa completa,
que abrange e integra todas as
áreas de gestão da empresa.
+SAIBA MAIS sobre a Useall.

SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
SÃO PAULO

Sistemas 100% online que
garantem a segurança dos seus
dados, e melhoram a rastreabilidade
das suas informações para um dia a dia
mais prático e produtivo.

A USEALL TEM TECNOLOGIA
PARA TODAS AS ÁREAS QUE
NECESSITAM DE GESTÃO EM
UMA EMPRESA!
O grande desaﬁo de quem lida com
gestão, é poder integrar pessoas e processos em um mesmo contexto administrativo.
Obter dados sempre atualizados e precisos sobre cada setor da empresa,
também é uma diﬁculdade para muitos.
A tecnologia Useall soluciona todas
essas questões por meio de softwares
integrados, capazes de concentrar tudo
em uma gestão acessível a todas as
áreas da empresa.

TECNOLOGIA PARA
GESTãO DE PRODUÇÃO,
COMÉRCIO E serviço.

INTEGRAMOS TODAS AS ÁREAS
DA SUA EMPRESA, PARA QUE TODOS
OS PROFISSIONAIS TRABALHEM ALINHADOS
EM UMA MESMA GESTÃO!

QUAL ÁREA DA GESTÃO MAIS
INTERESSA VOCÊ NESTE MOMENTO?

gESTÃO
ADMINISTRATIVA
& corporativa

gESTÃO
DE PRODUÇÃO

O software Administrativo
da Useall vai muito além
do óbvio! Mais do que os
recursos tradicionais que
todo software oferece, a
solução foi desenvolvida
para cuidar de detalhes
importan...

O software Useall auxilia
na função de produção e
tomadas de decisão por
meio de programação de
recursos, operadores e
processos. Totalmente
integrado ao sistema
administrativo, o softw...

Ir para a seção

Ir para a seção

gESTÃO DE
comÉRCIO

Totalmente integrado às
demais soluções, o
sistema de CRM da Useall
centraliza todas as
informações comerciais
na timeline de cada
cliente, organizando cada
registro, cada etapa...

Ir para a seção

gestão de
serviços

A melhor maneira de
oferecer serviços com
grande nível de
competitividade, é por
meio de uma gestão
transparente, ágil e
segura para empresa e
consumido...

Ir para a seção

gestão
contábiL E
fiscal

QUERO VER o mapa
DE TODOS OS PROCESSOS
PRESENTES NAS SOLUÇÕES
USEALL

O software Useall é
totalmente alinhado às
exigências legais, sejam
elas municipais, estaduais
ou federais, a ﬁm de que
os processos de
tributação ocorram de
modo autom...

Ir para a seção

Ir para a seção

O QUE A USEALL PODE FAZER
PELA SUA EMPRESA?
GESTÃO
ADMINISTRATIVA,
COMERCIAL,
E CORPORATIVA

GESTÃO
DE PRODUÇÃO
E ESTOQUE

GESTÃO
FINANCEIRA E
CONTÁBIL

GESTÃO DE
SERVIÇOS

Contas a pagar e receber

Formação de preços

Tesouraria

Ordem de serviço

Fluxo de caixa

CT-e

Compras e vendas

Contabilidade gerencial

Gestão de equipes

MDF-e

NF-e, NFS-e e NFC-e

Controle de percurso

SPED ﬁscal

App serviços

eSocial

Gestão de propostas

Folha de pagamento
Gestão de pessoas

Emissão de NFS-e

Tributação

Faturamento

Portal do representante
Vendas mobile (App offline)
Orçamentos
Gestão de propostas
Gestão de documentos
Agenda online
Funil de vendas
CRM
Embarque
Comunicação interna

Notas ﬁscais de saída
Pedido de compra
Necessidade de compra
Conhecimento de transportes
Expedição
Cotações
Recebimento de material
Fechamento de estoque
Transferência entre estoques
Impressão de etiquetas
Despesas programadas

Cobrança
Faturamento
Controle de cheques
Restrição de crédito
Controle de cartões
Geração de DRE

Contratos
Mapa de serviços

Transformação para as áreas de:

ADMINISTRAÇÃO &
GESTÃO CORPORATIVA

O software administrativo da Useall vai muito além do óbvio! Mais do que os
recursos tradicionais que todo software oferece, o ERP Useall foi desenvolvido
para cuidar de detalhes importantes do seu negócio.
Abaixo você vê os diferenciais do sistema administrativo, e à direita estão os módulos
convencionais do software.

Recursos que vocÊ
ENCONTRA NA SOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA DA
USEALL:
Compras
Vendas

GESTÃO COMERCIAL
QUE DÁ RESULTADOS
O Sistema é capaz de dar à
empresa e aos representantes
mais facilidade para formação
de preço através de mark-ups,
multiplicadores ou divisores
por item, tipos de itens ou
tabelas de preços
pré-deﬁnidas.
O software é totalmente
integrado a ferramentas
comerciais como o CRM,
Vendas Mobile, unindo
informações gerenciais aos
dados de relacionamento
comercial.

GESTÃO CORPORATIVA e
COMUNICAÇÃO INTERNA

App para que você acompanhe
seu negócio!
Integra dados de outros sistemas para
uma gestão mais completa,. além de possibilitar
integração com e-commerce.

Soluções para Gestão da Qualidade
habilitado para atender aos requisitos
da ANVISA e ISO 9001:2015.

Revolucionamos sua
comunicação interna e
externa por meio de módulos
como o de mensagens, que
integra correspondências
internas e email externos; e
chat, que permite a
comunicação instantânea
dentro e fora da empresa.
O sistema conta também com
um gerenciador de
documentos e agenda online.

GERENCIAMENTO
DE METAS AMPLIADO
O software faz a gestão
completa da empresa,
automatizando processos
contábeis e facilitando
geração de balancetes e DRE.
Com o gerenciador de
relatórios, você terá a
liberdade para personalizar
seus indicadores, de acordo
com suas necessidades.
Isso dá a você controle total
sobre seus resultados e metas.

PAINEL DE COMPRAS
eficiente

Através do painel de
compras Useall, você
acompanha o seu negócio
desde a necessidade de
compra, recebimento de
materiais, cotações, pedidos
e NF-e.
Além disso tudo, você pode
realizar análise de
fornecedores, o que reﬂete
diretamente na qualidade
das transações.

INTELIGêNCIA
FINANCEIRA
Além de todas as operações
ﬁnanceiras necessárias para
uma empresa, o Software
Useall conta com um
assistente que permite a
visão geral de contas e
análises individuais.
Realiza conciliações
bancárias, ﬂuxo de caixa,
gestão de cartões e cheques
de terceiros, despesas
programadas e
renegociações.

Almoxarifado e
Estoque inteligentes

O controle de estoque é uma
realidade altamente facilitada
pelo Software Useall.
E para aprimorar ainda mais
esses processos, o sistema
Useall faz transferência entre
ﬁliais, gestão através de
requisições, controle de lotes,
validade de produtos e
endereçamentos, além de
permitir montagem e
desmontagem de kits.

Receber
Pagar
Financeiro
Serviços
Estoque
Tesouraria
Contabilidade Gerencial

QUER AGENDAR
UMA CONVERSA
SOBRE A
FERRAMENTA
ADMINISTRATIVA
DA USEALL?
AGENDAR AGORA!

Transformação para a área de:

PRODUÇÃO

O Software Useall auxilia na função de produção e tomadas de decisão por meio
de programação de recursos, operações e processos. O sistema de produção é
integrado aos cadastros dos itens, produtos, matéria prima e insumos do sistema
administrativo bem como às movimentações do almoxarifado.
Abaixo você vê os diferenciais do sistema de produção, e à direita estão os módulos convencionais
do software.

Recursos que vocÊ
ENCONTRA NA SOLUÇÃO
DE PRODUÇÃO DA
USEALL:
Carteira de pedidos
Volume de vendas
Estoque mínimo
Fluxo de processos
Tempo de produção
Controle de OPs
Eﬁciência de produção

ROTEIRIZAÇÃO dos
seus produtos

FACILIDADE PARA SUA
GESTÃO DE PCP

Facilidade de gestão do
PCP, gerando resultados
imediatos em relação a
processos, necessidades
de matéria prima e
recursos disponíveis

Controle dos processos de
terceirização de etapas da produção.
Plano da produção para otimização
de tempo e recursos.
Soluções para Gestão da Qualidade
habilitado para atender aos requisitos
da ANVISA e ISO 9001:2015.

Gestão das estruturas e
roteiros dos seus
produtos, controlando
versões, terceirização,
propriedades especíﬁcas
entre outros.

aceleramos sua
produção

Apontamentos rápidos
que aceleram o
processo dos
operadores e agilizam
as análises necessárias
do gestor.

mais tecnologia para
os processos simples

CONTROLE DO
CUSTO INDUSTRIAL

Controle de normas, ensaios e
facilidade de emissão de
laudos por OP ou produto.

Realiza a análise comparativa
entre a engenharia do produto
(formação prévia de preço do
sistema adm), com o realizado
no PCP.

Análise previsto x realizado
Análise de rendimento
Ficha técnica
Estrutura do item
Roteiro de produção
Rastreabilidade

QUER AGENDAR
UMA CONVERSA
SOBRE A
FERRAMENTA
DE PRODUÇÃO
DA USEALL?
AGENDAR AGORA!

Transformação para o seu:

RELACIONAMENTO
COMERCIAL

Totalmente integrado às demais soluções, o sistema de CRM da Useall centraliza
todas as informações comerciais na timeline de cada cliente, organizando
registros, etapas e transações realizadas em cada um deles para um controle
completo.
Abaixo você vê os diferenciais da parte de Relacionamento Comercial (CRM), e à direita estão os
módulos convencionais do software.

Recursos que vocÊ
ENCONTRA NAS SOLUÇÕES
DE COMÉRCIO E CRM:
Prospecção
Funil de vendas
Atendimento call center
Histórico do lead
Timeline por cliente
Abertura de casos

CONTROLE DE CLIENTES
POR TIMELINE

No estilo Feed Notícias, o
Sistema permite registrar
cada caso ocorrido no
relacionamento com seu
cliente por meio de
publicações, que formam
a linha do tempo do
cliente, facilitando o
rastreio de informações.

Funil de vendas prático e intuitivo para
acompanhamento de oportunidades.
Acesso de integração com os módulos
de Vendas, Serviços, Propostas e Contratos

Soluções para Gestão da Qualidade
habilitado para atender aos requisitos
da ANVISA e ISO 9001:2015.

Pós-venda
otimizado

CONTROLE
de LIGAÇÕES

Ter em mãos as etapas
detalhadas da negociação
com cada cliente, garante
a sua empresa uma
consistência maior de
informações, permitindo
um processo de
pós-venda muito mais
fundamentado.

Alinhando seus registros
de atendimento com as
suas ligações em tempo
real, o sistema Useall
acompanha suas ligações
telefônicas a ﬁm de
controlar o tempo
realizado em cada
atendimento feito pela sua
empresa.

rECURSO DE
GEOLOCALIZAÇÃO

oportunidades
(FUNIL DE VENDAS)

Com a informação das
coordenadas da conta em seu
cadastro, o sistema possibilita sua
visualização no mapa, facilitando
assim questões estratégicas de rota
para prospecção, além do controle
mais apurado das localidades onde
sua empresa possui atuação.

A análise de oportunidades de
negócios é o processo mais
importante para a gestão da equipe
comercial, pois a partir dela é possível
veriﬁcar a produtividade dos
vendedores, o andamento dos
negócios e a perspectiva de
fechamento para um próximo período.

Serviços
Oportunidades
Geolocalização
Controle de ligações
Base de conhecimento

QUER AGENDAR
UMA CONVERSA
SOBRE O CRM
DA USEALL?
AGENDAR AGORA!

Transformação para a área de:

COMÉRCIO

O conjunto de soluções Useall para comércio traz transformação e alinhamento
para todos os seus processos. Totalmente integrado aos softwares de
administração, produção e CRM, nossa solução para comércio é capaz de
amparar todas as etapas necessárias para seu sucesso em vendas.
Abaixo você vê os diferenciais do sistema administrativo, e à direita estão os módulos
convencionais do software.

Recursos que vocÊ
ENCONTRA NA SOLUÇÃO
USEALL LOJA:
Balcão
Caixa
Entrega
Financeiro

GESTÃO COMPLETA PARA
SUA(s) LOJA(s)

GESTÃO DE
ATENDIMENTO

Pedidos
Expedição
Transporte
PDV

Sistema dotado dos
recursos que uma loja
necessita para o bom
funcionamento das
vendas.
Além de gerenciar as
vendas, o sistema para
lojas integra a matriz
(fábrica) com as ﬁlias,
possibilitando a apuração
integrada de um ou mais
pontos de venda.
Funil de vendas prático e intuitivo para
acompanhamento de oportunidades.
Acesso de integração com os módulos
de Vendas, Serviços, Propostas e Contratos

Soluções para Gestão da Qualidade
habilitado para atender aos requisitos
da ANVISA e ISO 9001:2015.

Para total controle das
negociações com seu
consumidor, a Useall
dispõe de uma ferramenta
que gerencia o
relacionamento com seus
clientes.
Para mais detalhes sobre
este recurso, cuja base é a
metodologia CRM, consulte
a página anterior deste
catálogo virtual.

O APP VM2 (Vendas mobile) traz
praticidade aos representantes
Com tecnologia mobile, os representantes da sua
empresa passam a ter muito mais mobilidade e
praticidade na hora de vender, on ou off-line.
Apenas utilizando um tablet, o vendedor poderá
realizar pedidos, visualizar o estoque cadastrado no
ERP, entre outros recursos necessários para uma
negociação moderna e eﬁciente.

QUER AGENDAR
UMA CONVERSA
SOBRE A
FERRAMENTA
DE COMÉRCIO
DA USEALL?
AGENDAR AGORA!

Transformação para :

EMPRESAS
PRESTADORAS DE
SERVIÇOS

A melhor maneira de oferecer serviços com grande nível de
competitividade, é por meio de uma gestão transparente, ágil e segura
para a empresa e ao consumidor.
Abaixo você vê os diferenciais do Sistema de Serviços, e à direita estão os módulos
convencionais do Software.

Recursos que vocÊ
ENCONTRA NA SOLUÇÃO
DE SERVIÇOS DA
USEALL:
Propostas
Orçamento
Financeiro
Vendas
Estoque

Gestão de
Contratos

MAPA DE EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS
O Software Useall
permite o controle de
execução de serviços via
mapa.
Com este recurso sua
empresa gerencia OS em
tempo real com GPS e
App, além de possibilitar
o controle de rota de
distribuição das equipes
de serviço.

O Sistema acompanha o
seu negócio, desde a
necessidade de compra,
recebimento de
materiais, cotações,
pedidos, NF-e, além de
realizar análise de
fornecedores, o que
reﬂete diretamente na
qualidade das
transações.

Faturamento
progressivo
Funil de vendas prático e intuitivo para
acompanhamento de oportunidades.
Acesso de integração com os módulos
de Vendas, Serviços, Propostas e Contratos

Soluções para Gestão da Qualidade
habilitado para atender aos requisitos
da ANVISA e ISO 9001:2015.

Entendendo que há serviços que possuem diversas
etapas conclusivas, o software Useall foi
desenvolvido para possibilitar o faturamento
progressivo, ou seja, faturamento conforme o
término de determinadas etapas dos serviços.
Dessa forma a empresa não necessita esperar o ﬁm
do projeto para faturamento conclusivo.
Isso agiliza e organiza seu setor ﬁnanceiro,
melhorando seu ﬂuxo de caixa.

Pedidos
NF-e, NFS-e
Execução em campo
Despesas
Faturamento

QUER AGENDAR
UMA CONVERSA
SOBRE A
FERRAMENTA
DE SERVIÇOS
DA USEALL?
AGENDAR AGORA!

Transformação para as áreas de:

CONTABILIDADE,
FISCAL E RH

O software Useall é totalmente alinhado às exigências ﬁscais, sejam
elas municipais, estaduais ou federais, a ﬁm de que os processos de
tributação ocorram de modo automático, e sempre atualizado.
Abaixo você vê os diferenciais do pacote contábil, e à direita estão os módulos
convencionais dos Softwares.

Recursos que vocÊ
ENCONTRA NAS SOLUçÕES
do pacote contábil:
Contabilidade
Folha de pagamento
Patrimônio
Escrita Fiscal
SPED
LALUR
SESMT

Pacote contábil
Esta solução atende
legislações tributárias,
ﬁscais e contábeis, como:
ICMS/IPI, PIS/Coﬁns, dentre
outros tributos.
O sistema foi totalmente
desenhado para dar ao
gestor maior amplitude e
clareza para tomada de
decisões contábeis.

Solução para controle de ponto eletrônico.
Solução para gestão de medicina e
segurança do trabalho.

Soluções para Gestão da Qualidade
habilitado para atender aos requisitos
da ANVISA e ISO 9001:2015.

Além disso, o sistema
possibilita cálculo de
depreciação patrimonial,
controle de bens, controle
de notas, apuração do
lucro real para IRPJ e CSLL
(LALUR) e SPED ﬁscal.

habiblit
habilitado
ado
para esocial
O Sistema de Folha de
Pagamento da Useall está
em constante atualização
quanto às exigências
legais que regem a área
trabalhista.
Dentre essas exigências
está o eSocial, o qual
exige uma nova postura
das empresas em relação
aos parâmetros ligados à
gestão de pessoas.
A tecnologia Useall está
habilitada para
automatização desses
processos.

Folha de
pagamento
As soluções para Folha de
Pagamento da Useall são
responsáveis pela
automatização de todos os
cálculos e processos
envolvidos desde a
admissão de novo
colaborador até processos
ﬁnais de rescisão
contratual.
Sempre atualizado, o
Sistema Useall Folha traz
segurança e praticidade
no dia a dia dos
proﬁssionais que lidam
com gestão de pessoas e
legislação trabalhista.

RAIS
CAGED
DIRF
AFDT
ACJEF
TRT
GRRF
eSocial

QUER AGENDAR
UMA CONVERSA
SOBRE As
FERRAMENTAS DA
ÁREA CONTÁBIL,
FISCAL e RH
DA USEALL?
AGENDAR AGORA!

www.useall.com.br

AGENDE AGORA MESMO UMA DEMONSTRAÇÃO
DIRETAMENTE COM NOSSA EQUIPE:
AGENDAR AGORA!

USEALL CRICIÚMA (MATRIZ)
Rua Visconde de Cairú, 630 - Bairro Santa Bárbara
88804-320 / Criciúma - SC | (48) 3411-0600

USEALL CAXIAS DO SUL
Rua Vereador Mario Pezzi, 564 - Sala 401 - Bairro Exposição
95084-180 / Caxias do Sul - RS | (54) 3419-6125

USEALL FLORIANÓPOLIS
Rua Victor Meirelles, 600 - Salas 905 - Bairro
Campinas 88101-170 / São José - SC | (48) 3248-7734

USEALL SOROCABA
Avenida Rudolf Dafferner, 400 - Condomínio Praça
Maior – Bloco Madri - Sala 301 - Bairro Boa Vista
18085-005 / Sorocaba - SP | (15) 3418-0100

