Ema® PDV
Características
• Homologado como PAF-ECF (Programa
Aplicativo Fiscal para Emissão de Cupom Fiscal)
pela RFB (Receita Federal do Brasil)
• Homologado como TEF-ECF (Transferência
Eletrônica de Fundos para ECF) pelas
administradoras de cartão de crédito/débito
Redecard, Visa, American Express
• Compatível com os principais periféricos tais
como leitores de código de barras, pin pads,
teclados reduzidos, gavetas e impressoras
fiscais do mercado, como a Bematech e outras
marcas do mercado (consulte)
• Funciona integrado ao Ema ERP
• Opera em modo stand alone independente da
rede local
• Gera o arquivo para a Nota Fiscal Paulista
enviando automaticamente para um e-mail
configurado, conforme portaria CAT 52/60
• Imagem de fundo do PDV personalizável

Gestão do Ponto De Vendas
PAF-ECF e TEF
O Ema PDV é o aplicativo da Ema Software que
cuida da área de sua loja onde o atendimento
não pode parar: o ponto de venda ao consumidor
final.
Ele faz também a gestão dos caixas de lojas como
papelarias, agropecuárias, calçados, materiais de
construção, etc.
Emite Cupom Fiscal no ato da venda ou a partir
de uma PV - pre-venda ou DAV - documento
auxiliar de venda.
Sua principal característica é o funcionamento
independente de servidor, rede local e Internet.
Havendo conexão com a rede local, ele automaticamente copia os cupons emitidos para o
banco de dados do Ema ERP e atualiza, nos
horários pré-determinados, os dados de itens e
clientes em sua base de dados local.
O Ema PDV é um complemento do Ema ERP e,
portanto, não pode ser vendido separadamente.

Sete razões para escolher o Ema PDV

Funções na tela de venda

Funções na tela de administração

Funções dependentes do ERP e do Balcão

• Identificação do produto pelo código do item,
pelo código de barras EAN (e outros), pelo
código do fabricante ou pela sua descrição
• Desconto em Reais (R$) sobre o total da venda
e em percentuais (%) na pré-venda
• Fechamento da venda com múltiplas formas de
pagamento
• Emissão de carnês
• Impressão de relatório na ECF com os dados do
parcelamento da venda
• Bloqueio de venda para clientes inadimplentes
• Controle de desconto máximo e promocional
individual por produto
• Consulta rápida de preços
• Consulta de estoque na base local

• Fechamento do caixa para troca de operador
• Consulta rápida de preços
• Consulta de estoque on-line
• Controle de acesso por senhas
• Conferência e fechamento do caixa simplificado
• Menu Fiscal - com as opções exigidas por lei
para as informações que podem ser solicitadas
pelo fiscal
• Leitura da MFD (memória fita detalhe) e
possibilidade de impressão dos dados dos
documentos fiscais via relatório

• Emissão de pedidos (PV) e orçamentos (DAV)
• Consulta de estoque online (na matriz e em
todas as filiais)
• Controle de Conta Corrente (contas à receber,
créditos, etc.)
• Emissão de Carnês, Duplicatas e Promissórias
• Impressão de etiquetas em impressoras de
transferência térmica
• Permite o cadastro do cliente no momento da
venda
• Relatório de fechamento de caixa detalhado por
forma de pagamento, fundo de caixa e sangria,
desconto médio, total de clientes atendidos,
etc.

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

1. Tornar as vendas mais rápidas.
2. Conhecer melhor o cliente. Permite identificar
o comportamento dos clientes na loja, como o
efeito das promoções, horários de pico, etc.
3. Acurácia do estoque. A baixa no estoque é
imediata e os relatórios espelham a situação
em tempo real.
4. Loja sob controle mesmo na sua ausência.
Graças às funções como fechamento de caixa e
acesso por senhas a loja funcionará
corretamente, com baixíssimo risco de fraudes.
5. Preços consistentes em todas as lojas.
6. Você tem todas as ferramentas em um único
pacote de solução.
7. Melhoria da experiência do cliente na sua loja.
Você poderá dar o atendimento que ele espera
quando entra pela porta da frente.
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