
Desafios

Gestão de
Supermercados

AUMENTE SUAS MARGENS COM A SOLUÇÃO COMPLETA 
PARA GESTÃO DE SUPERMERCADOS DA SENIOR.

Análise de rentabilidade e margens dos produtos

Regularidade da situação tributária (Speds)

Atrair e fidelizar clientes

Administração de estoques, quebras e sobras.

Controle de compras

Agilidade no caixa

Gestão de Supermercados | Starter: 

Nós entendemos os desafios que você enfrenta ao gerenciar um 
supermercado e proporcionamos soluções do tamanho deles.

É a solução ideal para supermercados em desenvolvimento. Desenhada para uso de maneira produtiva, com mínimas 
configurações, poucas telas e informações pré-cadastradas, resultando em mais agilidade e simplicidade na gestão de todos 
os processos.  

Gerencie rotinas como: 

Benefícios 

Tenha operações simples

Realize a gestão de estoques, compras, 
preço e financeiro

Geração das obrigações fiscais

Tenha um sistema ágil, íntegro e seguro

Administrativo
Gestão de Compras
Gestão Financeira
Gestão de Preços 
Informação de Tablóide

Gestão de
Estoque

WMS

Frente de Caixa
Pesagem:
Hortifruti
Açougue

Gestão de
Pessoas

Etiqueta Eletrônica

Terminal de Consulta

Açougue Atacarejo Compras Estoque FidelizaçãoFinanceiro Frente de Caixa Smart BINota Fiscal
eletrônica

Preços



Gestão de Supermercados | Cooperativas: 

senior.com.br senior.sistemas10800.648.3300 (11) 95485-0300

Conheça
nossas
soluções: Gestão de

Relacionamento | CRM
Gestão de

Pessoas | HCM
Performance
Corporativa

Gestão de
Acesso e Segurança

Gestão de
Logística | WMS TMS

Gestão
Empresarial | ERP

Acelere o desenvolvimento do seu negócio investindo também
em Gestão de Pessoas, Logística e Segurança Patrimonial. Atraia e fidelize 

mais clientes, transforme planejamento em resultado. Fale com a Senior.

Solução robusta para supermercados de cooperativas de bens de consumo, tenha todos os benefícios destacados e ainda gerencie 
as rotinas de Cota Capital, Controle de Sobras, Desconto em folha de pagamento e Controle de limite de compra dos associados.

Benefícios 

Sua gestão de compras com foco em resultados

Tenha a gestão de preços alinhada com os objetivos de crescimento da empresa

Domine os processos do supermercado

Faça a auditoria dos processos de negócio

Acompanhe os indicadores de negócio

Tenha análise detalhada da rentabilidade das lojas

Realize análises financeiras e gerenciais personalizadas

Integração com TEF

Melhore a gestão da produção

Administre os processos fiscais e contábeis

Fidelize o cliente com gestão de relacionamento | CRM

Controle a ruptura e reposição de mercadorias

Realize a administração de quebras e sobras de estoques

Integrações tributárias

Desafios

Gestão centralizada das lojas

Domínio dos processos de 
supermercados

Controle de ruptura e 
reposição de mercadoria

Análise de rentabilidade e 
margens dos produtos

Administração dos estoques 
e quebras e sobras 

Controle financeiro e gestão 
de recebíveis

É o ERP completo para gestão de supermercados com várias lojas, CDs e checkouts. Sua arquitetura permite a administração 
centralizada independente no número de lojas ou localização. Preservando seu investimento, a solução contempla todos os 
módulos do starter e outras rotinas que garantem a excelência na gestão do seu negócio.

Gestão de Supermercados | Enterprise: 

Gerencie as derivações do seu 
negócio em uma solução completa 
que controla também as rotinas de:

✓ Atacarejo
✓ Farmácias

✓ Restaurantes
✓ Magazines

OrçamentárioAçougue Atacarejo Compras EstoqueFidelização Financeiro

Fiscal e
Contábil

Frente de Caixa

Hortifruti Smart BI Nota Fiscal
eletrônica

Preços

Produção

Exigências
Fiscais

Sistema de 
Informação
Gerencial

WMS


