A SmartSix é especialista em desenvolver soluções, integração e
automação de processos com mais de 06 anos de experiência.
A SmartSix Fábrica de software tornou-se especialista em RPA Robotic Process Automation é a aplicação de tecnologia, permite que o
cliente possa configurar o software robô para capturar e interpretar os
aplicativos existentes para o processamento de uma transação.
Também a manipulação de dados, acionamento de respostas bem
como comunicar-se com outros sistemas digitais e/ou aplicativos
existentes nas nuvens, cliente servidor e principalmente o próprio
excel e suas diversas planilhas. Pensando nisso desenvolvemos
algumas soluções para facilitar o “dia-a-dia” do nosso cliente.
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MISSÃO
Agregar valor ao nosso cliente e parceiros, por meio de soluções e automação
de processos, garantindo resultados no desenvolvimento de solução sob
medida, com baixo investimento e time de desenvolvedores especializados.

VISÃO E VALORES
Criar soluções de qualidade, com alto valor agregado e garantir aos nossos
clientes e parceiros, à excelência de seus processos, resultados de forma
controlada, utilizando as melhores práticas de mercado para cada segmento
de negócio, firmando assim nossa parceria e compromisso.
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Todas as informações expostas neste documento são consideradas
privilegiadas e confidenciais. Sua divulgação poderá trazer
substanciais vantagens a concorrentes da SmartSix que oferecem
serviços similares, e também potenciais vantagens aos
concorrentes do CLIENTE.
Este material inclui descrições de abordagens, metodologias e
conceitos obtidos através de pesquisas e esforços de
desenvolvimento.

A posição da SmartSix é a de que o uso ou a liberação das
informações contidas neste documento só deve ser praticada com
o objetivo de avaliar seu conteúdo para análise e potencial
aprovação para a geração de uma proposta e/ou contrato para
implementação da solução.
Portanto, nenhuma parte deste documento poderá ser
reproduzida, por quaisquer meios, sem a prévia permissão da
SmartSix.
www.smartsix.com.br

Termo
de
Confidencialidade

Indústria - Foi onde a Empresa nasceu, através da realização de

serviços em indústrias dos segmentos Automotivo, Chemical, Oil &
Gás, Construção Civil, outros;

Varejo - Outra vantagem é a otimização do tempo e dinheiro,

com menos erros em transações, lançamentos, cálculos e
digitações, contribuindo para uma maior agilidade nos processos e
mais transparência com velocidade na troca de informações entre
vendas clientes “PDVs x ERPs x Adquirentes”. Automação,
integração nas conciliações de cartões de crédito e débito, vendas
e recebimentos até a compensação dentro do ERP;

SUPPLY CHAIN & MRP & WAREHOUSE MANAGEMENT

ALTA PERFORMANCE EM INTEGRAÇÃO DO SUPPLY CHAIN & MRP &
WAREHOUSE MANAGEMENT & LES TRANSPORTATION.
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Com experiência em Gerenciamento de Projetos, Monitoramento,
Processos, Soluções, Linguagens Funcionais e demais Plataformas
Tecnológicas.
Integração de Sistemas, Automação, Mobilidade, Fábrica de Software e
Help Desk (AMS Funcional e Técnico).
Gestão
do Projeto
Rede Segura

Equipe do Cliente

Gestão
do Projeto

Cliente

Equipe Técnica

SmartSix
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Divisões

Help Desk
• AMS - Application Management
Services e SWF;

• Desenho e Otimização de
Procesos e Negócios;

Consultoria
Tradicional e SaaS
• Contratos por prestação
de Serviços;

Inovação e FSW
• Desenvolvimento de
Soluções;

• Web Mobil - APP;

• Gestão de Projetos;

• Integração de sistemas;

• Controle de Qualidade;

• Automação de processos.

• Full Support Life Cycle.
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Divisões

Body Shop

HeadHunter

• Equipe de Projetos;

• Desenvolvimento Humano
Organizacional;

• Ações Individuais;

• Gestão de Talentos;

• Atendimento sob demanda.

• Gestão de Mudanças
(Change Management).
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LOGÍSTICA

INDÚSTRIA

BBP
PROJETOS

VAREJO
FSW
SOLUÇÕES
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Recursos
BODY SHOP

Projetos de Fábrica de Software:
 Arquitetura;
 Desenvolvimento;
 Manutenção;
 Melhorias;
 Suportes.

4 Local/Remoto
3 Local

Contratos de Alocação de Mão de Obra
Especializada On-Site / Remota:







Metodologia de Implantação

Levantamento e Especificação;
1 Local
Arquitetura de Soluções;
• Coleta de
Automação;
Informações
Integração;
• Plano de
Projeto
Desenvolvimento de Soluções;
Suporte – Help Desk (Funcional e Tecnológico).
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2 Remoto
• Instalação
• Configuração
• Testes

• Treinamento
• Gstão de
Mudança

• GoLive
• Acompanhamento
• Encerramento

Gestão de Projetos
 Definição e Gestão de Escopo;
 Elaboração e Gestão de Cronograma;
 Gestão de Riscos.
Linguagens de Desenvolvimento
 Scriptcase;
 PHP;
 Java Script;
 Soluções Mobile IOS, Androide;
 Dot.Net (ASP, MVC);
 SharePoint;
 Angular, Python;
 HTML;
 ABAP – WF – SAP;
 Banco de Dados (SQL Server/Oracle).

Pontos de controle
 Status Report periódico;
 Relatório de Check Point periodico;
Controle de Volume de horas contratadas por controle
de ocorrências/incidências;
 Apontamento de horas;
 Estimativa por objetos.
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Entregáveis
 Projeto Compilado;
 Código fonte do produto;
 Especificação Funcional;
 Especificação Técnica;
 DER;
 Diagrama de Classes;
 Dicionário de dados;
 Manual do Usuário.

Soluções SmartSix
 Conciliação de Meios de
Pagamentos;
 Conciliação de Extratos e Contas
Bancárias – CNABs;
 Automação de Pagamentos de
Contas Concessionárias e
Impostos;
 Geração de Boletos;
 Mensageria;

•Uso de tecnologia SAP PI/PO/ ABAP;
•Integração de sistemas - SAP e Viceversa;
•Uso de Padrões (CIM, XML, XLS, CSV WebServices, BPEL e SOA);
•Suporte à conectores de terceiros;
• Uso do ESR, tornando à empresa
aderente ao SOA.

Portal Marketplace DE
FORNECEDORES, Multibancos e
Antecipações Financeiras de títulos
à Fornecedores“:

Automação

Mobilidade

Integração

BPO

 RISCO SACADO;
 CASHFOR;
 VENDOR;
 DESCONTO DE DUPLICATAS -

• Modelagem e execução de
processos;
• Automação de processos e garantia
da execução de regras de negócio;
• Monitoração dos KPIs;
• Integração de forma nativa à um
ESB (Enterprise Service Bus).
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SmartConcilia - Varejo
 Conciliação
 Vendas
 Pagamentos

 Antecipações

 Autorizações

 Vendas

 Pedidos
 Pagamentos

 Cupons Fiscais
 Serviços

 Antecipações

 Ajustes

 Contas a Receber
 Fluxo de Caixa

 Resultado
 Baixa para Banco
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SmartConcilia - Varejo
Captura

Autorizações
ECF

Arquivos
Autorizadoras

Vendas
Pagamento
Antecipações

Conciliação
Vendas

Vendas

Ajustes

Equalização
Saldo à
Receber

Compensação
Vendas

Equalização
Fluxo Caixa

Contas à
Receber

Resumo de
Vendas
Autorizadora

Conciliação
Pagto - Antec

Pagamento

Ajustes

Equalização
Fluxo Caixa

Baixa para
Banco

Conciliação
Bancária

Compensação

Pagto - Antec
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SmartConcilia - Varejo
O Nosso monitor permite visualizar todas as datas conciliadas com
sucesso, o que não foi conciliado será direcionado para a tela de
ajustes e localização a conciliar com a POs.

Neste monitor apresentamos os totais por Bandeira / Adquirentes,
comparando à venda disponibilizada pelas operadoras (soma do
valor) com a venda realizada no PDV (soma da venda).
Esse processo é automático quando o usuário escolhe a data para
conferência.

www.smartsix.com.br

SmartConcilia - Varejo
Movimento detalhado, apresentando quais transações foram conciliadas
automaticamente, de forma manual ou em processamento.
Aqui podemos fazer os ajustes, nesse caso foi uma consulta de saldo, que veio no
arquivo retorno mas não tem registro de venda.

Todo ajuste tem uma justificativa, aqui monitoramos os saldos.
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SmartConcilia - Varejo
Na conciliação, automaticamente no lugar da justificativa, aparecem os dados do
cupom fiscal referente à venda.

Essa tela apresenta todos as finalizações TEF que não teve retorno da
operadora.
Temos as opções de fazer o lançamento como ajuste.
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SmartConcilia - Varejo
Lançamentos que foram rejeitados ou finalizado em POs e por algum motivo,
falta de sistema apresentou outra forma de pagamento.

Lançamentos podem serem corrigidos manualmente.
Foi finalizado como VR no PDV e não veio no arquivo retorno.
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SmartConcilia - Varejo
Após conciliar todos os resumos de vendas, junto as operadoras será conciliado o
processamento dos arquivos junto aos banco e extratos bancários.
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SmartConcilia - Varejo
Após a conciliação de todas as operadoras e o processamento dos
arquivos do banco temos acesso à conciliação do extrato bancário.
 Performance
 Troca de arquivos eletrônicos e rotinas automatizadas aceleram
o processamento das informações;
 Produtividade
 Suporta a expansão operacional sem afetar o staff
administrativo.
Contribui para o ciclo de fechamento mensal D+1.
Alivia a carga operacional das áreas de Tesouraria, Contas a Receber
e Contabilidade.
 Integridade
 Concilia as informações dos movimentos de Vendas dos PDVs
confrontando com as informações das operadoras, eliminando
“aceite” de divergências.
Correta adequação do Fluxo de Caixa para os pagamentos, aplicando
as regras de negócios acordadas com cada operadora.







 Benefícios
Simples e rápida implementação
Sem impactos operacionais.
Retorno imediato.
Eficiência operacional.
Qualidade das informações.
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 Compliance
Rastreabilidade
Eliminação de processos manuais
Eliminação de controles compensatórios
Garantia de evoluções na plataforma SAP.

O Panorama Contábil possibilita ao Gestor o controle total de suas informações. O Panorama Contábil
fornece geração de relatórios, arquivos e gráficos para as tomadas de decisões das áreas contábil e
financeira, tais como; DRE, DMPL, Demonstrativos Contábeis, Conciliação de Empresas com mais
diversos ERP, possui inteligência para unificar vários planos de contas e ajudar nos fechamentos e na
conciliação.

P&L
Statement

Produto voltado para a “CONCILIAÇÃO DO RAZÃO” nas empresas, controlado no “BALANCETE”, quais
contas já estão corretas. O software ainda gera as inconsistências entre as “COMPRAS e os
PAGAMENTOS’, de um determinado “PERÍODO E FORNECEDOR”. Apresentando aos usuários o que
está errado e como ele deve corrigir.

DMPL

Ao final o software gera a “COMPOSIÇÃO DE SALDOS”, mostrando aos usuários quais linhas do
“BALANCETE” foram conciliadas e checadas, bem como qual usuário promoveu a conciliação e ainda
quem aprovou.

Panorama Contábil

Demonstrativo
Contábil

A composição de saldos pode ser apresentada ainda para auditorias – Dashboards, com um panorama
contábil e financeiro das conciliações pendentes, em quais empresas e respectivos fornecedores.
Não é necessário trocar de sistema, o conciliador pode ser configurado e integrado com o seu sistema
atual, “SAP ECC, HANA, Busines One, Totvs”, outros... inclusive com o seu ERP software de gestão ou
até no manuseio de planilhas Excel.
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Documento
para
Habilitação

Panorama Contábil
P&L Statement
P&L Statement – Demonstrativo de Lucros e Perdas
Fornecer ao cliente informações sobre a Margem de Contribuição de
sua área de vendas e quais são os seus gastos reais no processo de
vendas.
 Relatório de Movimentação de Vendas
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Panorama Contábil
Demonstrativo Contábil
Demonstrativo Contábil
Funcionalidade que permite ao cliente, avaliar quais foram o resultado contábil
e seus gastos departamental com analises da variação dos resultados e de giro
do estoque, bem como bem como gerar as informações contábeis; Histórico de
Balanço, Demonstração de Resultado, com CSSL e IPRJ.











Balança Patrimonial e DRE – Analítico;
Despesas por Centro de Custo;
Resultado Contábeis e Gerenciais;
Informações Gerenciais;
Ranking das Despesas por Centro de Custo;
Abertura por Grupo de Despesas;
Despesas por Centro de Custo;
Encargos por Centro de Custo;
Analise das Variações do Resultado;
Giro de Estoque.
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Balança Patrimonial e DRE – Analítico;
Histórico do Balanço Societário;
Balanço Patrimonial Societário;
CSSL s/ Lucro Real;
IRPJ s/ Lucro Real;
Historio de Demonstração de Resultado;
DRE Sintético.

Panorama Contábil
DMPL
DMPL
Módulo que permite ao cliente gerenciar as informações para a criação e a
manutenção da Demonstração das Mutações do Patrimônio, (DMPL)
 Parametrização

 Movimentação de Valores - DMPL

 DMPL Societário - Analítico

 DMPL Societário - Resumo
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Panorama Contábil
Conciliador Contábil
O software ainda gera as inconsistências entre as “COMPRAS e PAGAMENTOS” de um
determinado “PERÍODO E FORNECEDOR”, apresentando aos usuários o que está errado e
como deve ser corrigido;
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Panorama Contábil
Conciliador Contábil
Ao final o Panoram Contábil gera a “COMPOSIÇÃO DE SALDOS”, mostrando aos usuários
que cada linha do “BALANCETE” foram conciliadas e checadas, bem como qual usuário
promoveu a conciliação e ainda quem aprovou (Logs);
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Panorama Contábil
Conciliador Contábil
É a ferramenta ideal, para análise dos saldos das contas contábeis, a fim de promover os
ajustes necessários na escrituração, podendo ser integrado via Excel, ou de qualquer
outro software, como legados, SAP, Contabilização e outros.
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Panorama Contábil
Gestão de Documentos
Documento para Habilitação
Módulo que Gerencia os documentos por versão e controle de qual o
documento o seu fornecedor poderá obter(download) da sua empresa.
 Documentos

 Parametrização

 Históricos dos Documentos

 Documentos para cada Usuário
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Panorama Contábil
Dashnoard
Dashboard Contábeis e Comerciais
Fornece ao Cliente uma gama de informações no formato gráfico.
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Panorama Contábil
Relatórios
Relatório Contábeis
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Panorama Contábil
Diferenciais

Integração com ERP

Substituição do Excel

Relatórios e Gráficos Gerenciais

A ferramenta integra com todos os tipos
de ERPs.

Operação 24x7 com usabilidade
amigável via internet.

Relatórios consolidados e de
fechamento contábil.

Integridade das Informações

Ganho de Performance

Controle de acesso por perfil de usuários, obtenção dos dados junto ao ERPs,
servidores hospedados em ambiente totalmente seguros, redundantes e alta
disponibilidade, certificados SSL.

Ganho considerável de horas para dar foco ao
crescimento em cada segmento de negócio.
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Gostaríamos muito de saber mais
sobre sua empresa, portanto, sinta-se
a vontade para agendar uma visita.

Envie seu email para
contato@smartsix.com.br
gilberto.ramos@smartsix.com.br

Sede
Avenida Paulista, 2202 – 6º Andar
– Bela Vista - São Paulo – SP.
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Contate-nos
(11) 2959-7818
(11) 95617-6491

