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Funcionalidades e condições de uso do Venda+ 

 

O Venda+ é uma aplicação Web, onde o banco de dados fica hospedado em nosso data center. Opcionalmente, você 

pode instalar o banco e a aplicação no seu servidor Windows, caso possua IP Fixo. 

 

A escolha da edição para a sua empresa depende do tamanho da sua equipe, do nível de controle e das ferramentas 

de trabalho que você necessita.  

 

Você pode escolher a edição que melhor se adeque à sua empresa nesse momento e migrar facilmente para as 

outras edições de acordo com o seu crescimento corporativo. Conheça os nossos módulos e edições: 

 

 

Módulo de Vendas & CRM 
Edição  

Basic Promo 

Edição  

Professional 

Edição 

Enterprise 

Valores    

Valor mensal por usuário (R$) 39,00 69,00 89,00 

Funcionalidades    

Gerenciamento de Prospects e Clientes (abordagens, visitas, negociações) � � � 

Cadastro de Contatos � � � 

Criação Automática e Envio de Propostas ���� ���� ���� 

Pesquisa Fonética de Prospects, Clientes e Contatos � � � 

Relatórios (Total: 10) - Rel. Agendamento/Atividades, Rel. Desempenho do 

Vendedores, Rel. Gerencial de Vendas etc. 
� � � 

Arquivamento de Documentos � � � 

Controle de Urgências � � � 

Produtos e Serviços � � � 

Atividades (Visitas, Telefonemas, E-mails etc) � � � 

Agenda Corporativa (Multi-Empresa e Multi-Usuário)  � � � 

Gráficos – Ações de Vendas e Origens de Prospects e Clientes � � � 

Configurações personalizadas por usuário (Preferências de Uso) � � � 

Modelos de e-mail (Para Marketing, Propostas, Follow-ups etc) � � � 

Recados � � � 

Funil de Vendas   ���� ���� 

Uso do CEP para obter endereço na base de dados dos Correios  � � 

Integração com o Google Maps  � � 

Call Center – Efetue e receba ligações dentro do Venda+ (Skype, GenNex, outros)  Consulte ($) Consulte ($) 

Importação de Clientes através do seu site  Consulte ($) Consulte ($) 

Acesso via Smartphone e Tablet  Consulte ($) Consulte ($) 

Serviço p/ Instalação fora do nosso datacenter (em seu próprio servidor Windows)  Consulte ($) Consulte ($) 

Simulação de Lucro Bruto por Proposta (ferramenta para concessão de descontos)   � 

Metas de Venda   ���� 

Gerenciamento de campanhas de Marketing   ���� 

Mailing ilimitado (E-mail em massa)   ���� 

Restrição de horário de login dos usuários (evite ações trabalhistas)   ���� 

Fluxos de Trabalho (Workflows – Prospects e Propostas)   ���� 

Produtos compostos¹   � 

Fórmulas de preços²   � 



 

 

Características    

Limite de usuários Até 3 Não há Não há 

Suporte  Sim Sim Sim 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) Sim Sim Sim 

Backup diário do Banco de Dados segundo padrões de mercado Sim Sim Sim 

Armazenamento 512 MB 1 GB 2 GB 

 

¹ Um produto pode ser composto por outros produtos. Ex: Produto Computador é composto pelos  produtos gabinete, memória, HD e 

processador.  Assim, o valor final do seu produto é calculado com base na composição. 

 

² O valor do produto pode ser calculado dinamicamente de acordo com uma fórmula pré-definida.  

  Ex: Valor do Banner = (Base x Altura) x (Quantidade de Cores) + (Tipo da Lona x Dólar) 

 Módulo de Pós-Vendas 
Edição 

Promo Basic 

Edição 

Professional 

Edição 

Enterprise 

Valores    

Valor mensal por usuário (R$) 39,00 69,00 89,00 

Funcionalidades    

Gerenciamento de Clientes (atendimentos, visitas, contratos) � � � 

Cadastro de Contatos � � � 

Ordens de Serviços ���� ���� ���� 

Contratos de Manutenção, Garantia, Suporte etc ���� ���� ���� 

Arquivamento de Documentos � � � 

Controle de Urgências � � � 

Produtos e Serviços � � � 

Atividades (Visitas, Telefonemas, E-mails etc) � � � 

Agenda Corporativa (Multi-Empresa e Multi-Usuário) � � � 

Relatórios (Total: 11) - Rel. Demonstrativo de OS x Orçamentos, Relação de 

Contratos, Analítico e Sintético de OS etc. 
� � � 

Configurações personalizadas por usuário (Preferências de Uso) � � � 

Modelos de e-mail (Para Ordens de Serviços, Follow-ups etc) � � � 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) � � � 

Recados � � � 

Controle de permissões e acesso por empresa � � � 

Serviço p/ Instalação fora do nosso datacenter (em seu próprio servidor Windows)  Consulte ($) Consulte ($) 

Integração com o Google Maps  � � 

Help Desk (Link em seu site para seu cliente abrir chamados e Ordens de serviço)     Consulte ($) Consulte ($) 

Portal do Cliente (Link em seu site para seu cliente consultar Contratos, Boletos, 

Notas Fiscais)³     
Consulte ($) Consulte ($) 

Alerta de Ordens de Serviço que irão ultrapassar o prazo contratual   �  �  �  �   �  �  �  �  

Restrição de horário de login dos usuários (evite ações trabalhistas)   ���� 

Fluxos de Trabalho (Workflows - Clientes e Ordens de serviços)    �  �  �  �  

Características    

Limite de usuários Até 3 Não há Não há 

Suporte  Sim Sim Sim 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) Sim Sim Sim 

Backup diário do Banco de Dados segundo padrões de mercado Sim Sim Sim 

Armazenamento 512 MB 1 GB 2 GB 

 

 

 

 



 

 

 Módulo Financeiro 
 

 

Valores  

Valor mensal por usuário (R$) 79,00 

Funcionalidades  

Gerenciamento de Clientes (cobranças, boletos, alertas, negociações) � 

Gerenciamento de Fornecedores (pagamentos, comissões) � 

Cadastro de Contatos � 

Títulos a Pagar ���� 

Títulos a Receber ���� 

Emissão de Boletos ����    

Cobrança automática (e-mails antes e depois do vencimento de parcelas) ����    

Baixa de Boletos por Arquivos de Retorno de Remessa do seu Banco ����    

Movimentações Bancárias ����    

Geração de Títulos a Receber a partir de Notas Fiscais do Módulo de Faturamento ����    

Portal do Cliente (Link em seu site para seu cliente emitir 2ª via de boletos, notas fiscais, abrir chamados) ³ Consulte ($) 

Restrição de horário de login dos usuários (evite ações trabalhistas) ���� 

Aviso de Vencimento de Boletos para seus clientes / Cobrança automática  � 

Fluxo de Caixa (projeções e real) � 

Centros de Custo e Receita � 

Controle de Contas Orçamentárias / Projetos  � 

Demonstrativo do Resultado Financeiro da Empresa por Projeto � 

Baixa de Títulos (automática, integrada com bancos) � 

Envio de Boletos por e-mail  � 

Impressão de Etiquetas e Envelopes para envio de Boletos pelo correio � 

Relatórios (Total: 11) - Rel. Contas a Pagar e Receber, Rel. Fluxo de Caixa, Orçamento Previsto x Realizado etc � 

Gráficos – Inadimplência x Faturamento, Faturamento e Status de Cobrança � 

Configurações personalizadas por usuário (Preferências de Uso) � 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) � 

Recados � 

Integração com o Google Maps � 

Serviço p/ Instalação fora do nosso datacenter (em seu próprio servidor Windows) Consulte ($) 

Controle de permissões e acesso por empresa � 

Características 

Limite de usuários Não há 

Suporte  Sim 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) Sim 

Backup diário do Banco de Dados segundo padrões de mercado Sim 

Armazenamento 2 GB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo de Faturamento 
 

 

Valores  

Valor mensal por usuário (R$) 89,00 

Funcionalidades  

Gerenciamento de Clientes � 

Gerenciamento de Fornecedores � 

Cadastro de Contatos � 

Geração automática de Notas Fiscais a partir de Propostas do Módulo de Vendas ���� 

Geração automática de Notas Fiscais a partir de Contratos do Módulo de Pós-Vendas ���� 

Emissão de Notas Fiscais em Papel (Formulário Pré-Impresso) Consulte ($) 

Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ����    

Emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) ����    

Serviço de configuração de NFS-e na sua prefeitura Consulte ($) 

Envio de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e e NFS-e) por E-mail ����    

Portal do Cliente (Link em seu site para seu cliente baixar XML e DANFE de notas fiscais, abrir chamados e 

emitir 2ª via de boletos) ³ 
Consulte ($) 

Restrição de horário de login dos usuários (evite ações trabalhistas) ���� 

Produtos e Serviços com dados fiscais completos � 

Relatórios – Notas Fiscais Emitidas, Notas Fiscais x Impostos, Notas Fiscais de Serviço x Impostos � 

Configurações personalizadas por usuário (Preferências de Uso) � 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) � 

Recados � 

Integração com o Google Maps � 

Serviço p/ Instalação fora do nosso datacenter (em seu próprio servidor Windows) Consulte ($) 

Controle de permissões e acesso por empresa � 

Características 

Limite de usuários Não há 

Suporte  Sim 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) Sim 

Backup diário do Banco de Dados segundo padrões de mercado Sim 

Armazenamento 2 GB 

 

³ As seguintes funções do Portal do Cliente requerem os módulos abaixo: 

- Abertura de Chamados e Consulta de Contratos: Módulo de Pós-Vendas 

- Segunda Via de Boletos: Módulo Financeiro 

- Download de XML e DANFE de Notas Fiscais: Módulo de Faturamento 

 

  



 

 

 Módulo de Estoque 
 

 

Valores  

Valor mensal por usuário (R$) 89,00 

Funcionalidades  

Gerenciamento de Clientes � 

Gerenciamento de Fornecedores � 

Produtos com dados fiscais completos � 

Controle de Saldos de produtos por múltiplos almoxarifados/armazéns  ����    

Cadastro de Movimentações de Compra, Venda, Troca, Inventário, Transferências e Devoluções ���� 

Importação de Arquivo XML e transformação em movimentação de compra, com movimentação de saldos ���� 

Inclusão automática de Títulos no contas à pagar, à partir da entrada de mercadorias ���� 

Restrição de horário de login dos usuários (evite ações trabalhistas) ���� 

Relatórios – Estoques por Centro de Resultado, Extrato de Movimentações, Relatório de Inventário, Tabela de 

Preços, Etiquetas de Produtos, Análise de Giro e Estoque Mínimo 
� 

Configurações personalizadas por usuário (Preferências de Uso) � 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) � 

Recados � 

Integração com o Google Maps � 

Serviço p/ Instalação fora do nosso datacenter (em seu próprio servidor Windows) Consulte ($) 

Controle de permissões e acesso por empresa � 

Características 

Limite de usuários Não há 

Suporte  Sim 

Atualização Gratuita (Evolução Tecnológica, Legislação) Sim 

Backup diário do Banco de Dados segundo padrões de mercado Sim 

Armazenamento 2 GB 

 


