
Migre para um ERP robusto e construa um futuro 

melhor para a sua Construtora.
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Sistema de Gestão Empresarial



O SIA ERP Construtoras facilita o acompanhamento das etapas de obras e projetos, possibilitando um controle rigoroso do orçado e 

realizado. Proporciona uma gestão mais produtiva, resultando maiores ganhos e mais competitividade no mercado, sem abrir mão 

de padrões sustentáveis. 

Já o SIA ERP Incorporadoras visa a aumentar a rentabilidade das vendas de imóveis, proporcionando um acompanhamento maior das 

oportunidades, gerindo as despesas diretas e indiretas do empreendimento. Assim o sistema se torna uma ferramenta indispensável 

para o controle total de inadimplentes e a carteira de clientes recebíveis.

Tenha a Gestão Completa para o seu negócio!

Sistema especializado para

Construtoras e Incorporadoras

Aumente a produtividade no dia a dia das obras.

Sistema de Gestão Empresarial Sistema de Gestão de Pessoas Sistema de Ponto EletrônicoRH

Nossas soluções:

Cases de Sucesso:

Quem
Somos

Fundada há mais de 35 anos e presente em todo território nacio-

nal, a System é referência no setor de Sistemas de Gestão. Com 

um portfólio completo, para os mais variados segmentos, ofere-

cendo soluções para Gestão Empresarial, Gestão Contábil, 

Gestão Pública, Gestão de Pessoas, Logística e Relacionamento 

com Cliente.

Temos como compromisso tornar nossos clientes mais competi-

tivos, por meio de tecnologias que foquem nas melhores meto-

dologias de gestão, buscando sempre a maximização de resul-

tados.



Gestão de Materiais

Otimiza todos os processos que envolvem o fluxo de materiais, proporcio-

nando controle de entrada e saída de matérias-primas, produtos industriali-

zados, embalagens e materiais de uso e consumo, disponibilizando as 

informações de forma prática e segura.

Diferencias do sistema:

• Integrado com o contábil;

• Geração de nota de importação com todas as configurações tributárias;

• Controle de remessas/retornos por encomenda, inclusive com contabiliza-

ção automática dos movimentos;

• Registro de romaneios de transferência entre estabelecimentos ou para 

faturamento;

• Geração de conciliação física de estoque com geração automática de 

lançamentos de entrada ou saída;

• Pré-entrada e entrada das compras com registro nas notas automaticamen-

te importadas do SEFAZ pelo módulo MD-e;

• Análise de custo de reposição, custo da última compra e custo médio;

• Registro das compras e despesas com integração com Contas a Pagar, 

Fiscal, Fluxo de Caixa e Contábil.

Gestão de Contratos

• Controle de Obras e Aplicações: Orçado X Realizado;

• Controle de Contratos e Aditivos por Obra, com envio de e-mail e 

preenchimento do Texto do contrato automático pelo sistema;

• Histórico de Alterações dos Contratos de fácil visualização e entendi-

mento;

• Consulta e Extrato dos Contratos em tempo real;

• Controle de Agregação de Insumos, Grupos de Custos, Previsões de 

Recebimento;

• 100% Integrado com o Gestão de Compras, Contas a Receber e 

Contas a Pagar;

• Geração do Mapa de Resultados, com filtros avançados, como Supe-

rávit e Déficit contratual.

- Solicitação de Consumo;

- Solicitação de Compra Solicitação de EPI’s

- Entrega e Devolução de EPI’s

- Aprovação e Solicitação de Compra

- Requisição de Consumo

- Diário de Obra

Os processos mais importantes da sua operação na palma da 

mão.

Portal de Obras

O Portal do Colaborar permite reduzir documentos impressos e 

proporcionar maior agilidade na disponibilização de informa-

ções aos colaboradores. Via Web, em ambiente seguro e 

intuitivo, o colaborador obtém seus recibos de pagamentos, 

comprovantes de rendimentos, programação de férias, extratos 

de banco de horas, entre outros documentos.

Acesso a documentos de forma rápida, simples e totalmente 

digital.

Portal do Colaborador

Nosso sistema conta com um serviço de Backup Automático do 

seu Banco de Dados e, caso preferir, poderá adquirir nosso 

Serviço de Cloud Backup e Monitoramento em nuvem. Tenha 

seu Banco de Dados seguro 24x7!

Backup nas Nuvens

Armazenamento de dados com segurança e confiabilidade 

para a sua organização.

Tenha o suporte necessário sempre ao seu alcance.

• Equipe de Suporte e Implantação com alto nível de conheci-

mento em Gestão Empresarial;

• Portal do Cliente System;

• Suporte via 0800;

• SOS System;

• Help de opções e histórico de versões;

• Acompanhamento permanente da legislação para adequa-

ções nas soluções.

Profissionais qualificados para evitar que problemas interrom-

pam o fluxo da sua empresa

Suporte de Alto Nível

Nossa solução de Ponto Eletrônico atende necessidades dos 

mais variados portes de organizações. São dezenas de 

funcionalidades e benefícios que visam otimizar a gestão da 

jornada de trabalho da sua organização.

Gestão segura e organizada, com redução de custos.

Gestão de Ponto

O Portal de Assinaturas Digitais permite um fluxo de trabalho 

ágil por meio de assinaturas Digitais, possibilitando efetuar 

assinatura com e sem certificado digital nos documentos 

internos (integração nativa) e externos de sua organização. 

Garantindo validade jurídica e diminuindo custos.

 

Garanta agilidade, segurança e economia na hora de formalizar 

documentos.

Portal de Assinaturas



Gestão de Pessoas
Administração de Pessoal

Gestão de Ponto Eletrônico

Saúde Ocupacional

Portal do Colaborador

Portal do Candidato

Recrutamento e Seleção

Treinamento e Avaliação

Gerenciador eSocial

Obras
Portal de Obras

Controladoria
Gestão de Contratos

Gestão de Custos

Tributos Federais

Patrimonial

Lalur

Fiscal

Contábil

Portal de Assinaturas 

Digitais

A gestão de suprimentos é indispensável para uma redução de 

custos e para uma otimização dos recursos aplicados. Com este 

foco, esta área proporciona uma gestão de suprimentos completa, 

com processos automatizados, analisando a demanda do período 

passado e estimando a tendência para o período futuro. Acompa-

nhe todos os processos de compra, controle de estoque e controle 

de frota, sendo plenamente integrado com o sistema contábil, 

efetuando lançamentos automáticos, não necessitando redigita-

ção.

Suprimentos

Nosso ERP conta com gráficos de última geração para cada setor da 

empresa. Além disso, oferecemos consultoria e desenvolvimento 

de Dashboards em uma plataforma hospedada nas nuvens, permi-

tindo a centralização das informações gerenciais e estratégicas da 

sua empresa em um ambiente confiável e flexível, proporcionando 

uma análise estratégica e tomada de decisão baseada em informa-

ções.

Inteligência de Dados

A área de controladoria é indispensável, pois relaciona aspectos 

legais e fiscais com os módulos Contábil, Fiscal e Patrimonial. 

Nosso ERP trata as formas de contabilização na origem, eliminan-

do retrabalho e possibilitando rastrear todo o caminho do 

lançamento contábil, além de gerar as informações para o SPED 

Contábil e Fiscal.

Controladoria

Nossos módulos visam a atender na essência o conceito de Gestão 

de Pessoas associando habilidades e métodos, políticas, técnicas e 

práticas, com o objetivo de administrar os comportamentos 

internos e potencializar o capital humano nas organizações. 

Atende as inúmeras exigências legais, apresentando total integra-

ção com os demais módulos. Os parâmetros disponíveis transfor-

mam o complexo processo de cálculo e obrigações acessórias do 

RH em rotinas operacionais padronizadas e ágeis, disponibilizando 

relatórios gerenciais dentro das melhores técnicas de Gestão de 

Pessoas.  

Gestão de Pessoas

Nossos módulos permitem uma visibilidade total das operações 

financeiras, gerando indicadores e relatórios em tempo real, 

tornando sua gestão financeira segura e eficaz. Além disso, a área 

de finanças possibilita projetar as movimentações futuras, propor-

cionando um planejamento das ações e decisões gerenciais.

Gestão Financeira

Finanças
Contas a Pagar

Contas a Receber

Fluxo de Caixa

Caixa de Bancos

Suprimentos
Gestão de Compras

Gestão de Estoque

Gerenciador de MD-e

Controle de Frotas



CONTROLADORIA

FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR

CONTÁBIL FISCAL

FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER

ESTOQUE / CUSTOS

Movimentos 

de Títulos
Contas a Receber

Lalur

Patrimonial

Tributos Federais

Contabilidade   

Orçamento

Contas a PagarCustos

Controle

de Frotas

Estoque

Fornecedor

Conferência e
Recebimento
de Produtos

Orçamento

de Compra

Registro 

de Preços
Ordem de 

Compra

CRM - Database

Marketing

Clientes

COMPRAS

Caixas e Bancos

Planejamento

de Compras

GESTÃO DE PESSOAS

Portal do 

Candidato

Saúde 

Ocupacional

Portal do

Colaborador

Gestão de Ponto

Eletrônico

Recrutamento 

e Seleção

Treinamento e 

Avaliação

Administração 

de Pessoal

BI - Business Intelligence

Cloud Backup e Monitoramento

Portal de Assinaturas Digitais

Fiscal
Gestão de

Pessoas

eSocial

Contratos

Portal de Obras

Previsão de 

Recebimento

Fluxo de Caixa
Aditivos

Obras

Aplicações

Movimento

de Títulos

Fluxo de Caixa

Previsto

Efetivado

Realizado

Faturamento

Conheça o fluxograma para o segmento:



systempro.com.br /systemsistemas

Av. Tiradentes, 4220, Bairro Cristal

CEP: 99.702-153 - Erechim/RS

comercial@systempro.com.br

0800 750 5576

(54) 3015 8366

Sistema de Gestão Empresarial Sistema de Gestão Pessoas Sistema de Ponto EletrônicoRH

Nossas soluções:

Solicite Contato


