Ema® Balcão
Gestão de Vendas no Balcão

Características principais

O Ema®Balcão é um aplicativo imprescindível
para as empresas que realizam vendas no
balcão.

• Agiliza o atendimento no balcão (pré-venda)
• Informa o estoque dos produtos

O sistema de vendas no balcão é usado
normalmente por lojas de materiais de
construção, agropecuárias e em qualquer lojas
onde o cliente não tem acesso direto aos
produtos ou necessita de auxílio para decidir
sua compra.

• Auxilia no processo de negociação com o
cliente, controlando a margem bruta mínima e
todas as outras regras de negócio configuradas
no Ema®ERP, durante o fechamento do pedido.
Além de auxiliar na venda indicando produtos
equivalentes, substitutos ou complementares

A principal função do Ema®Balcão é a criação
de pedidos para posterior faturamento e
emissão de NF-e no Ema®ERP ou emissão de
Cupom Fiscal no Ema®PDV.

• O uso em conjunto com o Ema®PDV no Caixa é
a aplicação mais comum, como mostra a
imagem abaixo. Para isso, ao final da prévenda, o Ema®Balcão identifica o cliente
facilitando a operação do Caixa que precisa
apenas localizar a pré-venda pelo nome do
cliente, imprimir o Cupom Fiscal (para
consumidor final) e receber o pagamento.

O Ema®Balcão não pode ser instalado
separadamente por ser um complemento do
Ema®ERP.
Funções
• Pedido (PV) e orçamentos (DAV)
• Emissão de Notas Fiscais
• Devolução
• Solicitação de compra
• Cobrança
• Emissão de recibos
Consultas e relatórios
• Clientes
• Contatos
• Estoques
• Pedidos
• Vendas
• Devoluções

• Funciona integrado ao Ema®ERP que cuida dos
outros processos de negócio: compras,
serviços, estoques, finanças, contabilidade, etc.
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• Possui o mesmo sistema de navegação do
Ema®ERP, pelos processos de negócio e
funcionalidades como rastreamento de
transações

Contas®BAL

BALCÃO

• Envia relatórios e documentos por e-mail em
formato PDF
• Sistema de entrada com controle de usuário e
senha

RETAGUARDA
Contas®ERP

CAIXA
Contas®PDV (PAF-ECF)

Esquema típico de uso do Contas®BAL no balcão de atendimento de uma loja

Saiba mais em www.ema.net.br/produtos/
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