
Top 10 – Atualização Syon 2015 

 

 

•Ferramenta que permite ao usuário criar seu próprio relatório de informações para análise de dados e
configurar sua visualização em forma de planilha, cubo de dados ou diferentes tipos de gráficos. Além da
impressão e gravação em vários tipos de arquivos permite o agendamento da sua geração e envio
automático por e-mail com dados em tempo real para os usuários em data e horário pré-definidos.

1. BI - Bussines Inteligent

•Aprimorado o sistema de metas através de novos controles como dias úteis, metas por dia e
representatividade por vendedor. Novos relatórios gráficos e estatísticas de acompanhamento dos
resultados por dia, semana e mês. Visualiza de forma simples o objetivo X realizado e sua evolução por
vendedor ou empresa, identificando a real eficiência de vendas da equipe comercial da empresa.

2. Meta de Vendas

•Painel de Gestão ( ERP, CRM, Confecções) com indicadores de pedidos , orçamentos, vendas, prospecções
e coleções, visualizados de forma gráfica por ano, mês, semana e dia. Indica de forma simples e fácil as
quantidades e valores movimentados por produtos, grupos, estados, clientes, prospect e vendedores.

3. Dashboard - Painel de Gestão

•Sincroniza com a loja virtual da empresa os dados cadastrais dos produtos e estoque, retornando
automaticamente ao ERP as vendas on-line realizadas e o cadastro dos novos clientes. Agiliza e facilita o

gerenciamento da loja virtual e o controle de entrega para os Clientes on-line no ERP.

4. Integração E-commerce

•Adequado o gerenciamento de estoques, permitindo o controle de estoques único ou por locais de
armazenagem da mesma empresa ou de empresas diferentes. Permite também o controle de estoque
individual por filial e o estoque total das empresas. A geração do inventário é por Empresa.

5. Gestão dos Estoques

•Novo módulo dentro do Sped Fiscal em que as empresas industriais passam a ser obrigadas a informar ao
Fisco Federal. Gera as informações do processo produtivo interno e em terceiros com a quantidade
produzida e materiais consumidos de acordo com a estrutura do produto. Todas movimentações do
estoque nas NF de entrada e saída incluindo a posição do estoque de todos produtos acabados,
semiacabados e matérias-primas em poder da empresa ou em terceiros.

6. Sped Fiscal - Bloco K

•Sistema de vendas de balcão emissor de Nota FIscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) com possibilidade
de funcionamento off-line . Possui sincronização automática com o banco de dados principal e permite o
gerenciamento de clientes, estoques, orçamentos, pedidos e vendas.

7. Syon Frente de Caixa

•Simplificado o processo de movimento de caixa, com controle de saldo inicial e final automático, por dia,
semana ou mês, demonstrando os extratos por empresa, banco ou geral, de forma similar ao extrato de
banco. Possui opção de fechar/abrir caixa, reprogramar títulos e registro do histórico automático.

8. Movimento de Caixa / Bancos

•Aplicativo que possibilita agendar o envio de e-mail automático com relatórios de informações de qualquer
indicador ou planilha do sistema com dados atualizados. As configurações do agendamento é feito pelo
usuário, com dia e hora do envio, destinatários, dados do e-mail e o relatório a ser gerado e anexado.

9. Syon Server

•O sistema permite o cadastro de um produto padrão onde é definido os componentes fixos de uso
obrigatório, componentes adicionais em forma de lista a ser escolhido entre um e outro e componentes
opcionais de livre escolha de uso ou não. Ao gerar o orçamento, o produto pode ser configurado de acordo
com o pedido do cliente, gerado seu valor de venda e controlado sua produção nos critérios definidos.

10. Configurador do Produto
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•Criado o Syon Mobile APP Android para seu celular, tablet ou smartphone que possui acesso a:

•1. Módulo Indicadores com informações de pedidos, faturamento, recebimento, contas a pagar e receber;

•2. Módulo CRM que permite lançar prospecções e agendas de visitas;

•3. Módulo Pedidos para lançamento de pedidos de vendas pelos vendedores com opção de utilizar offline e
sincronização automática dos dados.

1. Syon Mobile

•Permite a empresa definir a sua Capacidade de Produção em horas e analisar por setor, máquina ou grupo
de máquina em um determinado período, se existe a possibilidade de atender os pedidos e a sua produção
dentro das quantidades e prazos estabelecidos com o cliente. É possivel reprogramar os prazos e
quantidades antes de liberar para produção, no planejamento, evitando atrasos e gargalos de produção.

2. Capacidade de Produção

•Com base nos dias (Lead Time) definidos por setor, grupo de máquinas ou operações do produto e a data
de entrega do pedido, o sistema define automáticamente a data inicial e final de produção de cada produto
em cada setor ou grupo de máquina, gerando listas de produção com quantidades e prazos de conclusão.

3. Lead-Time de Produção

•Aperfeiçoado o sistema Coletor de Dados onde é registrado o início e fim de cada operação. Melhorado o 
processo de análise de dados, demonstrando de forma gráfica a eficiência de produção do funcionário, 
máquina ou setor por hora, dia e mês de um determinado período, comparado com o tempo padrão.

4. Eficiência de Produção

•Serve para verificar a informação de estoque do sistema se confere com o saldo real existente. Possui tabela
de Classe ABC com frequencia de contagem dos produtos com base no impacto sobre o faturamento e
gráficos demonstrando o índice da acuracidade semanal, mensal ou anual.

5. Acuracidade Estoques

•Criada com o objetivo de agilizar e facilitar o processo de expedição, sendo definido antes da emissão da NF

os produtos que estão preparados e embalados para inclusão automática na NF-e;

6. Pré-Nota

•Incluido cadastro de questionário para ser preenchido e elaborado a cada novo projeto de desenvolvimento
do produto, considerando a equipe de trabalho, etapas , prazos e responsáveis de execução ;

7. Desenvolvimento Produto

•Opção de incluir fórmulas para cálculo automático da quantidade na estrutura de acordo com as medidas
de largura, altura e cubagem do material. Usado em orçamentos de esquadrias e similares com o

Configurador de Produto, planilha de custos/venda e controle da produção nos critérios definidos.

8. Fórmulas Estrutura do Produto

•Módulo instalado no próprio Solid Works que permite exportar diretamente para o Syon ERP o cadastro dos
produtos e sua estrutrutura criada através dos desenhos. Agiliza e facilita a migração de dados entre o Solid
Works e o Syon ERP.

9. Integração Solid Works (Desenhos)

•A exemplo da Conciliação Bancária o sistema permite integrar as vendas realizadas via cartão de crédito,
importando o extrato dos arquivos da operadora do cartão e conciliando automaticamente com o
movimento de caixa do sistema.

10. Conciliação Cartão Crédito


