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SISTEMA ERP UBS MARMORARIA PRO
Versão 2020
Sistema desenvolvido exclusivamente para o setor de marmoraria,
independente do tamanho da sua empresa, grande ou pequena,
atendemos todas as suas necessidades. O ERP UBS MARMORARIA PRO
está há mais de 18 anos no mercado em dezenas de marmorarias de várias
regiões do Brasil.

Alguns recursos do sistema:
- mais de 12 modelos de formulários de pedidos
- emissão de NF-e, NFC-e e MDF-e, diretamente do módulo de pedidos
- emissores ﬁscais integrados ao sistema ERP MARMORARIA PRO
- ordem de produção (OP) e ordem de entrega (OE)
- estatísticas de materiais vendidos por cliente, por tipo, por data, etc.
- cobrança de frete
- catálogo de materiais e serviços
- cadastro de materiais com CFOP, NCM, CEST e demais códigos tributários
- inserção de fotos no cadastro de materiais
- módulo integrado para abertura de plantas em DWG, PLT, 3D, 2D, etc.
- caixa analítico e sintético com dezenas de ﬁltros
- digitação de cheques recebidos de clientes
- plano de contas ﬁnanceiras e centro de custos
- área ﬁnanceira separada por empresa
- contabilização de pedidos de vendas integrado ao contas a receber e caixa
- podem ser anexados até 6 arquivos de imagens A4 aos pedidos
- agendamento de medições com inserção de fotos ou documentos
- memorial descritivo no padrão solicitado por construtoras e engenheiros
- contratos de colocações e outros serviços
- PCP integrado ao agendamento de produção e entrega
- ponto eletrônico via códigos de barras, cartão RFID ou biometria
- controle de veículos próprios ou de terceiros
- contas a pagar e receber com histórico por clientes
- e muito mais, visite nosso site para mais informações
O Sistema ERP UBS MARMORARIA PRO conta também com acesso controlado
por login e senha individualizados para funcionários com níveis de conﬁgurações.
Trabalha em rede interna física (cabeada) ou wiﬁ (sem ﬁo) nos protocolos TC/IP ou HOST.

Assista alguns vídeos do sistema:
|

https://www.ubsplanejamento.com.br/831126644.html

Preços: ERP UBS MARMORARIA PRO 2020

À VISTA
Mais de 24 %
de Desconto

PARCELADO
Mais de 13 %
de Desconto

OBSERVAÇÕES

De R$ 02.260,00 (Preço de Tabela)
Por R$ 01.703,00
De R$ 02.620,00 (Preço de Tabela)
R$ 01.260,00 Entrada
R$ 0250,00 4 X Iguais (30/60/90/120)
Por R$ 02.260,00 Total Parcelado
Suporte gratuito por 60 (sessenta) dias.
Incluso emissores de Notas Fiscais
Suporte Com:

MODALIDADES
DE
SUPORTE

- Inicial
- Básico
- Especial
- Completo

(*) NFS-e em Breve

atualizações | instalações remotas |
atendimentos via: e-mail - acesso remoto telefone - whatsapp - web site | manutenção
e hospedagem de site e e-mails | Emissores
de NF-e, NFC-e, MDF-e, MD-e, NFS-e (*)

Alguns Clientes:

Para mais informações, entre em contato conosco:
contato@ubsplanejamento.com.br suporte@ubsplanejamento.com.br
www.ubsplanejamento.com.br | www.u3sistemas.com.br
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