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Funcionalidades 
 

Cadastros 

 
 Controle de Acesso por Operador; 

 Cadastro de espécies; 

 Cadastro de raças; 

 Cadastro de pets (características físicas, mais de um responsável, acompanhamento de 
sinais vitais); 

 Cadastro de planos de vacinação; 

 Cadastro de leitos para internação; 

 Cadastro de pessoas unificado (cliente, fornecedor, transportador, financeira, banhador, 
veterinário); 

 Cadastro de grupos de produtos (com tipos específicos como: medicamentos); 

 Cadastro de produtos (tipos de produtos e serviços gerais e específicos como 

medicamento, banho, consulta, exames e aplicações); 

 Cadastro de Marcas; 

 Vinculação Produto > Fornecedor; 
 

Clínica 

 
 Agendamentos de consultas e serviços de higiene; 

 Registro de Atendimentos ao Pet (RAP); 

 Consulta (histórico, anamnese, exames, receituário, aplicação e retorno); 

 Internação (calção, acompanhamento de leitos, próximas medicações, exames, 
receituário, aplicações); 

 

Processos 
 

 Controle e acompanhamento de processos; 
 

Vendas 
 

 Venda Balcão (PDV) com controle de caixa; 

 Cadastramento de Maquineta; 

 Transmissão de VFP-e. 

 

Estoque 

 
 Controle de estoque com lançamento de entradas e saídas no estoque; 

 Almoxarifado; 
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Financeiro  

 
 Base de Financeiro (Plano de Contas, Planos de Venda e Caixas); 

 Contas a Pagar; 

 Contas a Receber; 

 Retorno bancário;  

 DRG; 

 DRE; 

 Livro Caixa;  

 Cheques; 

 Renegociação de contas; 

 Controle de créditos de clientes; 

 Comissão de Vendedores; 

 Renegociação de contas; 

 Relatórios. 

 

Operações Fiscais 
 

 Emissão de nota fiscal eletrônica (NFe); 

 Emissão de carta de correção; 

 Emissão de cupom fiscal eletrônico (CFE); 

 Emissão de nota fiscal de consumidor eletronico (NFCE); 

 Exportação de arquivos para o Sped Fiscal/Contribuições (layout Fortes e EFD/Sintegra) 
e inventário; 

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

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

 

Relatórios 

  
 Ficha de clientes; 

 Produtos por tributação; 

 Relação simples de produtos; 

 Estoque; 

 Movimentação analítica; 

 Romaneio; 

 Tributação PIS/COFINS; 

 Tributação por CFOP; 

 Tributação por CST; 
 

Informações adicionais 

 
 Integração com mini-impressora térmica; 

 Disponibilidade de banco de dados em nuvens. 

 

 

 


