
 
GESTOR 

EMPRESARIAL 
E COMERCIAL 

Modulo Extintores 

SISTEMA WEB E App 



 O sistema Gestor Ework procura atender as necessidades do empresário ao 
gerir sua empresa informatizando e organizando as tarefas diárias de 
agendamentos, orçamentos,  vendas, serviços, tabela de preços, estoque, 
crediário, contas a pagar e receber, frente de caixa, relatórios.. Impressão de 
Cupom Fiscal  Eletrônico e NFe. 

 O Módulo EXTINTORES é voltado para empresas  que atuam no ramo da 
segurança e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, 
gerando pedidos, orçamentos,  memoriais, controle de selos e mais. 

 Um sistema totalmente WEB, na NUVEM, podendo ser acessado de qualquer 
lugar também no celular e tablet via browser ou App. 

 Dados criptografados https, como sites de banco, usuário e senha individuais, 
backup diário. 

 IMPORTANTE:  Adequamos o sistema à sua realidade, venha conversar 
conosco. 

SISTEMA GESTOR EWORK 



LOGIN SEGURO 

Login criptografado 
como site de banco, 
usuários individuais 
com permissões pré 
cadastradas por 
setor e individuiais 



PAGINA INICIAL 
Página Inicial amigável 
As principais atividades como agenda, 
consulta clientes, consulta extintor 
mensagens  ... 

Chat com o Suporte em tempo real 



CADASTRO DE CLIENTES 

Todos o formulário do 
sistema Gestor Ework 
podem ser adaptados para 
a sua realidade, incluindo 
ou retirando campos. 



 

CLIENTES ANIVERSARIANTES 

Impressão da lista de 
aniversariantes, possibilidade de 
envio de mensagem padrão de 
aniversário via e-mail. 



CADASTRO DE FORNECEDORES 



PRODUTOS 

Cadastro de produtos  
por referência,  
gerando um código 
único do sistemas,  
geração de etiquetas 
com código de barra. 
adaptamos a sua 
realidade, conforme as 
características do seu 
produto. 



PRODUTOS 

Consulta de 
produtos, 
estoque, tabela 
de preços, 
adequado para o 
uso de leitores 
opticos. 



Controle de Selos 

Cadastro de Selos e relatório 
Relação de selos X extintores 



COMPRAS / ESTOQUE 

Cadastro da nota 
de entrada, itens 
da nota e suas 
quantidades, assim 
alimentando o 
estoque 

Cadastro dos vencimentos da 
nota, via boleto, cheque ou 
cartão,  atualizando 
automaticamente CONTAS A 
PAGAR 



ESTOQUE MÍNIMO 

Relatório de produtos em falta 
e estoque mínimo. 
 
PEDIDO DE COMPRA 



ORÇAMENTO / PEDIDO 

1)   Busca do Cliente e Cadastro 
2)  Inserção dos Serviços e 
produtos 
3) Impressão e envio por email 

* Inserção de 
Produtos 



PEDIDOS / PAGAMENTO 

Emissão de Boletos 
Impressão de Nfe, Cupom 
fiscal ou Recibo 



ORDEM DE SERVIÇO / PEDIDOS 

Cadastro de Extintores, recarga, controle de teste, 
localização, Selo INMETRO...  
Cálculo automático da data do “reteste”. 



ORDEM DE SERVIÇO 

Impressão da Ordem de Serviço 



MEMORIAL 

Impressão do Memorial geral e  
por local 



APP / INSPEÇÃO 

App para o Celular para inspeção no local dos extintores, 
disponível para os cliente e técnicos 



 

CAIXA 

Relatório de fechamento de caixa,  
sintético e analítico, dividido em 
formas de pagamento também 
financeiras, bandeiras de cartão 



 

SAÍDAS DO CAIXA 

Possibilidade de cadastro 
de contas corrente e 
cartões de crédito. 



Contas a Pagar e Receber 

 Agendamento 

 Contas Fixas 

 Parcelamentos 



Calendário de Pagamentos 

Visão Total  
de pagamentos agendados  
por dia, semana e mês  



 

USUÁRIOS DO SISTEMA 

Usuários individuais com 
permissões por setores, 
acessando somente as 
páginas permitidas pelo 
administrador e para uso do 
comissionamento 
posteriormente. 



 

COMISSIONAMENTO 

Comissionamento de acordo com a 
regra da sua empresa, por serviço e 
por usuário. 



 

COMPARATIVO MENSAL 
VENDAS E SERVIÇOS 

Venda Bruta  X  Periodo 



INVENTÁRIO 



 

SUPORTE 

Cadastro de 
chamados via chat 
no sistema e 
também suporte via 
Skype e Help Desk 



Total controle 
de qualquer lugar e a 
qualquer momento 

Os relatórios podem ser 

adequados a realidade da sua empresa 



 PARA QUALQUER DÚVIDA OU ESCLARECIMENTO 
ENTRE EM CONTATO. 

 AGENDE UMA VISITA COM NOSSO REPRESENTANTE 
SEM COMPROMISSO, ENTRE EM CONTATO PELO E-
MAIL: vendas@eworkinformatica.com.br 

 ou pelo fone: (51) 3653-3075. 

 Aguardamos o seu contato! 

CONTATO 

mailto:vendas@eworkinformatica.com.br

