


SAT é uma empresa que atua desde 1995 no mercado de 
tecnologia de softwares. Formada para desenvolvimento 
de um sistema multilojas para atender todo o tipo de de-
manda que seu negócio necessita, não importando a área 
de atuação ou o porte da sua empresa.

Nossa História



A SAT Sistemas
Clientes e Parceiros
Sistema de Automação Total
SAT Online
Outros Produtos

Súmario



• Comércio Varejista;
• Empresas Multi lojas;
• Franquias;

Temos o compromisso de oferecer o serviço mais completo. Disponibilizando 24 horas 
por dia o que há de melhor e mais novo no mercado mundial de tecnologia de softwares 
para nossos clientes com a agilidade de uma empresa que trabalha integralmente com 
a internet. Sendo assim, estamos sempre perto para fornecer assistência, consultoria e 
suporte com a maior agilidade e qualidade possíveis.

• Gestão de Negócios;
• Administração de Empresas;
• PDV - Frentes de Caixas;
• Comércio Atacadista;

Voltado Para

Nosso Compromisso

A SAT SISTEMAS



Temos uma Missão

Visão

A SAT SISTEMAS

Com base nas necessidades do mercado brasileiro, amparados na ética e na legalidade, 
a SAT Sistemas tem por missão oferecer soluções tecnológicas revolucionárias, Informa-
tização de processos a instituições, projetar, desenvolver, distribuir, implantar sistemas 
de automação comercial e gestão empresarial, buscando sempre a excelência de seus 
produtos, a satisfação dos seus clientes, a valorização dos seus parceiros/colaboradores.

Manter a competitividade, acompanhando e antecipando as evoluções tecnológicas, 
promovendo e gerando novos benefícios organizacionais, estar posicionada entre as 
maiores e melhores provedoras de solução em automação comercial do Brasil e aumen-
tar sua participação no mercado Nacional através de parceiros, revendas e franquias.



A Associação Comercia do
Distrito federal, O SERASA e o 
SEBRAE fi rmaram uma parce-
ria com a SAT Sistemas para
atendermos seus associados 
nas suas necessidades em
automação comercial.

NOSSOS PARCEIROS

Clientes e Parceiros



SAT Sistemas

Eleita a empresa amiga da Conta-
bilidade

PARCEIROS - CONTABILIDADE

Clientes e Parceiros



Clientes e Parceiros

Nossos Clientes



Clientes e Parceiros

Nossos Clientes



Conheça o sistema que foi desenvolvido para 
fornecer maior controle sobre as informa-
ções gerenciais, de mercadorias e valores 
com conforto e praticidade para a sua 
empresa.

Sistema de Automação Total

Por se tratar de um sistema construído a partir wde informações coletadas dos
próprios usuários, com certeza o sistema S.A.T. torna-se o mais completo e adequado as
necessidades de uma empresa comercial.



Usuários e Grupos
• Coloque e retire acesso do usuário a qualquer momento



Cadastro de Clientes
• Desconto Máximo
• Limite de Crédito



Gestão de Preços por Loja
• Formação de Preço de Venda - SEBRAE
• Assistente para Inclusão de Produtos Variantes/Composição
• Informações Nutricionais



A solidez de 20 anos atuando no mercado, satisfazendo e agregando valor para clientes, parcei-
ros e colaboradores, diferenciando-nos pelas ideias, soluções e principalmente pela qualidade 
do serviço prestado. Somos uma das maiores empresa distribuidoras de software para Automa-
ção e Gestão Empresarial do país e uma das únicas com solução 100% SPED  totalmente compa-
tível com os sistemas de NFe e com o programa Nota Legal com vários clientes em todo o pais.

Sua Empresa
conectada ao futuro



PDV
• Trabalha Independente com Sincronização de Dados
• TEF SiTEF e Auttar
• Descontos por Quantidade e Dia da Semana
• Relatório de Fechamento de Caixa



Orçamentos e Pedidos de Venda
• Consulta de Entrega e Montagem
• Histórico do Pedido
• Descrição detalhada por item



Pedido de Venda
• Negocie as Condições de Pagamento
• Confi guração de Juros
• Exibe valor das parcelas em até 36x



• Todas as  impressões em uma só tela

Impressões



• Envie por e-mail
• Exporte para PDF
• Aplicativo SAT Força de Vendas

Visualizando impressão



Ordem de Serviço
• Abertura de Chamados
• Certifi cado de garantia
• Recibo de Devolução



Emissão de NF-e / NFC-e
• Autorização de NFC-e em contigência automática
• Hospedagem de XML’s nas nuvens
• Baixa de XML’s direto na contabilidade



• Conciliação Bancária
• Geração de Arquivo de Remessa
• Processamento de Arquivo de Retorno

Boletos Bancários



• Veja os valores de cores personalizadas direto no sistema

Tintométricos



Sistema de Automação TotalSistema de Automação Total

Quanto mais ágil, rápido e eficiente for o atendimento, maior é a 
satisfação do cliente. Com o sistema SAT Food você pode obter es-
ses benefícios e muito mais. Contamos com uma linha completa de 
soluções para automação da operação de vendas (frente de caixa) 
no segmento de alimentação, atendendo do pequeno ao grande 
estabelecimento, até redes e franquias.

Quanto mais ágil, rápido e eficiente for o atendimento, maior é a 
satisfação do cliente. Com o sistema SAT Food você pode obter es-
ses benefícios e muito mais. Contamos com uma linha completa de 
soluções para automação da operação de vendas (frente de caixa) 
no segmento de alimentação, atendendo do pequeno ao grande 
estabelecimento, até redes e franquias.

SAT Controle de mesas SAT Controle de mesas 

Ter um pequeno comércio hoje em dia não signifi ca em nada não precisar de um 
software capaz de auxiliar na gestão de seu negócio, muito pelo contrário. Um pequeno 
comércio, da mesma maneira que os outros, precisa comprar mercadorias, controlar seu estoque de maneira 
correta, ter o seu fi nanceiro bem acompanhado e tudo mais que um grande comércio também faz em grandes 
proporções, confi ra como o SAT(Sistema de Automação Total) Pode lhe atender nessas tarefas diarias.

Porque o Sistema SAT?



• Atendimento de Mesas
• Android e iPhone

Controle de Mesas, Cartões e Quartos
• Monitor de Impressão
• Cartão de Acesso



Agendamentos
• Crie agendamentos para você mesmo ou para outros usuários
• Exibe ao Fazer Login



Relatórios de Vendas
• Por Hora, Loja, Vendedor ou Data
• Por forma de Pagamento
• Comparativo por Estrutura Mercadológica



Relatório de Comissões e Gueltas
• Comissão Fixa
• Comissão progressiva
• Comissão por item

• Comissão sobre o Recebido
• Guelta por Produto Vendido
• Comissão por Pedido



Relatório de Premiação
• Criação de Campanhas
• Escolha de Fornecedores
• Exibições dos Primeiros Colocados



Figura Fiscal
• Multiplos CFOP’S
• Gestão por Estado

• Tributação Completa
• Pronta para Supermercados



Transferência de Produtos
• Transferência de Produtos entre Lojas
• Emissão de NF-e de transferência

• Debita e Credita no Estoque das Lojas
• Conferência cega do Recebimento



Recebimento de Produtos
• Importação de XML (Diretamente com a SEFAZ)
• NF-e de Devolução ou Importação

• Cadastro de Produtos automático
• Conferência cega do Recebimento



O SAT Contagem e uma grande ferramenta nativa do sistema para os 
coletores de dados, isso torna seu balanço muito mais rápido facil e 
intuitivo, saiba sempre o que sua empresa precisa em pucos cliques.

SAT Contagem



Balanço de Loja
• Inventário de Produtos
• Contagem com Tablet, Notebook ou Coletor de dados



• Exibe somente os produtos que deram diferença
• Exibe quantidade de sobra, falta, balanço e estoque

Relatório de Balanço e Diferença



Rotatividade de produtos
• Histórico da movimentação do protuto
• Exibe Todas as Alterações de Estoque
• Compras, Vendas, Transferências e Ajustes.



Compras - Atender Representante
• Sugestão de compra em dias
• Rotatividade de produtos



Compras - Atender Representante
• Curva ABC
• Coluna sugestão e pedido
• Coluna estoque em dias



Compras - Atender Representante
• Total Venda, Custo e Lucro
• Percentual de Venda
• Percentual Acumulado



Compras - Atender Representante
• Gráfi cos de Produtos Vendidos
• Gráfi cos em percentuais
• Legenda com totais.



Impressão de Etiquetas
• Etiquetas para Produtos e Gôndolas
• Personalização e Criação de Etiquetas Diversas
• Etiquetas para Kits



Movimento de caixa
• Suprimentos e Sangrias
• Recebimento de Contas a Receber
• Lançamento de Despessas

• Fechamento por Operador e no Geral
• Deposito Automático de Dinheiro em Conta Corrente



Contas Correntes
• Conciliação Bancária
• Conferência de Extrato Bancário

• Transferência entre Contas
• Lançamento de Tarifas Bancárias



Contas a Receber
• Conciliação de Boletos Bancários
• Conciliação de Cartões de Credito

• Administração de Cartão Próprio
• Emissão de Nota Promissória



Operações com Cheques
• Envio de Cheques para Custódia em Banco
• Desconto de Cheques



Contas a Pagar e Duplicatas
• Gestão de Pagamentos
• Geração de Arquivo de Remessa para Bancos
• Integração com o Plano de Contas--



• Gráfi co Comparativo de Despesas / Lucro
• Gráfi co por Loja
• Gráfi co por Fornecedor

Relatório de Despesas



Relatório de Despesas
• DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício
• Total custo operacional em percentual e valor

• Despesas separadas por grupos
• Plano de contas personalizado



• Despesas separadas por grupos
• Plano de contas personalizado

Relatório de Despesas
• DRE - Separado por Lojas
• Percentual de MarkUp

• Total de venda em valor e percentual
• Despesas em valor e percentual



Relatório de Despesas
• Balanço Patrimonial - a Pagar Mensal
• Balanço Patrimonial - a Pagar na DRE



Relatórios Personalizados
• Personalização de Todas as Impressões. 
• Criação de Relatórios Diversos.
• Assistente de Banco de Dados

• Assistente de Relatório
• BI- Business Inteligence



Assinatura Eletrônica de Documentos
• Edição de Textos Online
• Envio de E-mail e Exportação para PDF/HTML
• Log de Alterações



e-mail: comercial@satsistemas.com

SatSistemasDF SatSistemasDF
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