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Funcionalidades 
 

Cadastros 
 Controle de Acesso dos usuários; 

 Cadastro de Pessoas unificado; 

 Cadastramento de categorias e grupo de produtos; 

 Cadastramento de produtos com ficha técnica e seus opcionais; 

 Cadastramento de Pizzas por tamanho; 

 Cadastramento de mesas, cartões e modulo Delivery; 

 Promoções; 

 Classificação de Clientes; 

 Cadastro de Tabelas de Preços; 

 Vinculação Produto > Fornecedor; 

 Controle de Rotas de entrega para Delivery 
 

Vendas 
 Venda Balcão (PDV) com controle de caixa 

 Controle de vendas por mesa. 

 Controle de vendas por cartão 

 Controle de vendas no delivery (com opções de entrega) 

 Controle de encomendas 

 Integração com Delivery Web. (Cardápio Online) 

 Vendas feitas integradas com StocChef Mobile.(Smartphone) 

 Impressão de comandas diretamente na cozinha 

 Emissão de conferência pelo StocChef Mobile (Smartphone) 

 

Estoque 
 Controle de múltiplos estoques (Local de estocagem); 

 Lançamento de Notas Fiscais de Entrada; 

 Controle de Perdas de estoque; 

 Lançamento de Pedidos de Compra; 

 Controle de Almoxarifado (Uso e Consumo) 

 Geração de compra por estoque mínimo; 
 

 

Financeiro 
 Lançamento de Contas a Pagar e Contas a Receber 

 Baixa de Contas a Receber por retorno bancário 

 Geração de boletos 

 Livro Caixa 

 Gerenciamento de comissões (vendedor, grupo de produtos, plano de vendas e tabela de 
preços) 



 

 

 DRG 

 Geração de comissão 

 Controle de taxa de maquineta 
 

 

 

Operações Fiscais 
 

 Emissão de Nota Fiscal Eletronica (NFe); 

 Emissão de Carta de Correção; 

 Emissão de Cupom Fiscal Eletrônico (CFE); 

 Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletronico (NFCE); 

 Operação prática com NFe de englobamento de CFe. 

 Exportação de Arquivos para o Sped Fiscal/Contribuições (Layout Fortes e 
EFD/Sintegra) e Inventário; 

 Importação de XML (Lançamento de entradas com possibilidade ‘em lote’ do arquivo 

XML); 

 Radar XML (Monitoramento de emissão de NFe contra o CNPJ). 
 

 

Informações Específicas 
 

 Módulo Mobile (Venda feita pelo aplicativo no celular); 

 Integração com impressoras não fiscais; 

 Integração com balanças; 

 Integração com impressoras de etiquetas 

 


