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 Fundada em 2001, na cidade de Bento Gonçalves - RS, a Grid Sistemas é uma empresa espe-
cializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas empresariais. Atuando em diversos segmen-
tos comerciais, industriais e de prestações de serviços. Nos destacamos principalmente pela agilidade 
e qualidade no desenvolvimento de soluções personalizadas para os nossos clientes, que contam tam-
bém, com um suporte técnico de qualidade e atualizações periódicas do sistema, uma combinação 
cada vez mais rara de se encontrar no mercado atual. Ao longo dos anos, já analisamos, desenvolve-
mos, testamos e entregamos mais de 3.000 projetos, além de solucionarmos mais de 5.000 tickets de 
suporte. O mundo tecnológico é desafiador e estimulante: a cada instante, novos produtos e proces-
sos surgem e novos investimentos são necessários, desta forma, buscamos agregar novos recursos ao 
sistema que oferecemos aos nossos clientes. Produtividade, inovação, foco e comprometimento são 
alguns dos pontos fortes da empresa e de seus colaboradores, que além de um software ERP de qua-
lidade, oferecem uma assessoria diferenciada para auxiliar nas dificuldades que surgem no dia a dia 
de grandes organizações.

EMPRESA
 Desenvolver softwares práticos, eficientes e de qualidade, que auxiliem no gerenciamento em-
presarial de organizações de diversos segmentos, os quais nossos clientes tenham orgulho e prazer em 
operá-los.
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Oferecer um software ERP de qualidade, prá-
tico e eficiente, proporcionando aos nossos 
clientes maior agilidade e confiabilidade no 
gerenciamento das informações e dados de 
sua organização. Além disso, buscamos ser 
uma empresa líder no mercado, que leva 
inovação e tecnologia para o benefício dos 
seus clientes. Prezamos por profissionalismo, 
integridade, inovação, responsabilidade, pro-
dutividade e qualidade.

PROPOSTA 
DA EMPRESA

A ÚNICA MANEIRA DE 
FAZER UM BOM 

TRABALHO É AMANDO 
O QUE VOCÊ FAZ. 

,,
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SERVIÇOS

 A Grid Sistemas oferece diversos serviços que podem 
ser interligados com os módulos do sistema ERP. Cada serviço 
pode ser contratado individualmente, conforme sua necessidade.

+ CLOUD

+ BACKUP

+ SUPORTE
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A Grid conta com vários 
planos de backup. Consulte 
nossas opções e contrate 
uma adequada para sua 
empresa.

Garanta assessoria e prio-
ridade da Grid sempre 
que sua empresa for alvo 
de ataques cibernéticos 
ou físicos, e que resulte na 
perda parcial ou total do 
sistema.

GRID
BACKUP

GRID 
RESTORE

O Grid Cloud conta com 
os pacotes Basic, Pre-
mium e Exclusive. Faça a 
melhor escolha para a sua 
empresa. Consulte nossos 
módulos on-line.

A biblioteca gráfica Grid 
Charts ajuda a criar grá-
ficos interativos para as 
aplicações do Grid ERP.

Este serviço concede o 
direito de 1h (uma hora) 
mensal (não cumulativa) 
para desenvolvimento de 
novas solicitações sem 
custos adicionais.

GRID
CHARTS

DESENVOLV.
MENSAL

GRID 
CLOUD

Direito a 3h (três horas) 
mensais de suporte técni-
co gratuito via e-mail.  Por 
ser limitado, instalações 
de certificados, restau-
rações do sistema, trei-
namentos e visitas serão 
cobradas adicionalmente.

SUPORTE
LIMITADO

Desenvolvemos etique-
tas personalizadas para 
seus produtos, pedidos, 
notas fiscais e muito 
mais.

SERVIÇO DE
ETIQUETAS

Este modelo de suporte 
possui uma cota máxima 
de 8h (oito horas) mensais 
não cumulativas. O tem-
po excedente será calcu-
lado e cobrado conforme 
a tabela de preços vigente 
da empresa.

SUPORTE
SOB DEMANDA

Não existe um limite de 
horas (exceto para módu-
los do tipo API, que serão 
cobrados adicionalmente, 
caso excedam o tempo 
máximo estimado).

SUPORTE 
ILIMITADO
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MÓDULOS 
GRID

 O sistema Grid ERP é moldado através da união de diversos módulos, que estão interliga-
dos entre si. Além disso, é possível gerenciar de forma completa quais módulos, programas e fun-
cionalidades os usuários do sistema terão acesso, possibilitando que a administração da empresa 
tenha controle total sobre as ações de seus funcionários dentro do sistema. Para conhecer as diver-
sas funcionalidades que cada módulo oferece, a Grid possui pacotes de treinamentos gerais - que 
englobam as principais funcionalidades de cada módulo adquirido, ou treinamentos específicos 
por módulo - que resultam em um aprendizado mais eficiente e produtivo por parte dos usuários.
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ADMINISTRATIVO

CONTAS A PAGAR

CUSTOS

CAIXA

CONTAS A RECEBER

ESTOQUE

COMPRA

CONTROLES FISCAIS

EXPEDIÇÃO

CONTÁBIL

CT-e

FLUXO DE CAIXA

INTEGRAÇÃO
FINANCEIRA

NFC-e

ORÇAMENTOS

LIVROS FISCAIS

NF-e (ENTRADA)

ORDENS DE 
SERVIÇO

MARKETPLACE

NF-e (SAÍDA)

PEDIDOS

MDF-e

NFS-e

PRODUÇÃO



MÓDULOS

 Assessorando nossos clientes e atuando em diversos segmentos do mercado, a Grid Sistemas 
possui total convicção de que adquiriu o know-how necessário para compreender as necessidades 
únicas e significativas que cada empresa possui. Desta forma, garantimos a integridade e a qualidade 
de todos os módulos planejados e desenvolvidos para o Grid ERP.

 A Grid Sistemas desenvolve novas funcionalidades e programas mensalmente para todos os 
módulos do Grid ERP.
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ADMINISTRATIVO

COMPRA

CAIXA

CONTÁBIL

Engloba cadastro mínimos para o funcionamen-
to do Grid ERP, tais como: cadastro de usuários, 
clientes, representantes, fornecedores, transpor-
tadoras e produtos.

O setor de compras é fundamental para uma 
empresa. Suas ações devem ser bem calculadas 
e planejadas corretamente. Pensando nisso, de-
senvolvemos este módulo, que possui aplicações 
com utilidades e informações para facilitar e dei-
xar seu trabalho muito mais seguro e eficiente.

Administre todas as entradas e saídas financeiras 
da sua empresa, importando as movimentações 
do dia diretamente dos módulos de contas a pa-
gar e contas a receber. 

Visando auxiliar o trabalho contábil da empresa, 
este módulo permite a geração de arquivos fis-
cais (EFD ICMS IPI, EFD Contribuições, JB, Layout 
Domínio, entre outros), envio de arquivos eletrô-
nicos em lote e diversos relatórios personalizados, 
conforme a necessidade contábil e fiscal.

VALOR SOB CONSULTA VALOR SOB CONSULTA

CONTAS A PAGAR

CONTROLES FISCAIS

CONTAS A RECEBER

CT-e 

Disponibiliza informações de todos os compro-
missos e previsões da empresa, que representam 
o desembolso de recursos financeiros.

Engloba cadastros essenciais para o funciona-
mento de outros módulos do sistema, principal-
mente na questão fiscal de documentos eletrôni-
cos (NF-e, NFC-e, NFS-e e Duplicatas).

Fornece informações para a tomada de decisões 
sobre um dos ativos mais importantes que a em-
presa dispõe: os créditos a receber originários de 
vendas e afins.

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 
é o novo arquivo eletrônico para emissão de do-
cumentos fiscais para a prestação de serviços de 
transporte. Este módulo permite a importação 
deste arquivo para agregar informações fiscais e 
financeiras nos registros da empresa.

VALOR DOS MÓDULOS SOB CONSULTA
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CUSTOS

EXPEDIÇÃO

Realize simulações de venda com markups di-
nâmicos, calcule automaticamente os preços de 
compra, custo e médio de seus produtos através 
das notas de entrada, aplique centro de custos, 
grupos de contas e acompanhe em tempo real o 
Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 
da sua empresa.

Efetue o controle de coletas por carga, prazos e o 
despacho dos pedidos de seus clientes de forma 
digital e automatizada. Através deste módulo, é 
possível acompanhar todo o ciclo de um pedido, 
desde o seu recebimento até a sua entrega, evi-
tando erros internos e atrasos.

INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

MARKETPLACE

Realize a impressão de boletos, a geração de re-
messas e a leitura de retornos bancários de forma 
prática e segura, diretamente pelo sistema. Este 
módulo possui homologado a integração com os 
principais bancos do país.

Este módulo é integrado com servidores de 
marketplaces online. Foi desenvolvido para clien-
tes que, além das suas operações em lojas físicas, 
começaram a utilizar a internet como modo de 
venda para seus produtos. Através desta integra-
ção é possível integrar todas as vendas, em um 
único controle.

ESTOQUE

FLUXO DE CAIXA

Gerencie o estoque da sua empresa e de terceiros 
de forma prática e eficiente. Este módulo realiza 
movimentações automáticas de entrada e saída 
de mercadorias, conforme os registros vincula-
dos ao sistema. Dispõe também de fechamento 
mensal, controle de reservas, extrato do produto, 
ficha para inventário e diversos relatórios para 
uma melhor rastreabilidade de seus produtos.

Controle as despesas e os recebimentos diários, 
apure e projete o saldo disponível para que exista 
sempre capital de giro, para aplicação ou eventu-
ais gastos. O fluxo de caixa é uma excelente ferra-
menta para avaliar a disponibilidade de caixa e a 
liquidez da empresa, tornando possível visualizá-
-la no presente e no futuro.

LIVROS FISCAIS

MDF-e

Os livros fiscais são documentos exigidos pelos 
fiscos municipais, estaduais e federal, pois trazem 
todas as informações fiscais da empresa. A obri-
gatoriedade de emissão destes documentos está 
diretamente vinculada ao regime tributário ado-
tado pela empresa e os tributos incidentes sobre 
as atividades.

O Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico  
(MDF-e) foi criado para simplificar a burocracia 
existente no sistema de transporte de cargas. 
Assim, a versão eletrônica substitui o sistema im-
presso que era utilizado, além de permitir o ca-
dastro em lote de documentos fiscais relaciona-
dos à carga que está em trânsito.

VALOR DOS MÓDULOS SOB CONSULTA
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NFC-e

NF-e (SAÍDA)

NF-e (ENTRADA)

NFS-e

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) 
visa informatizar a emissão do cupom fiscal, re-
duzindo os custos de obrigações acessórias aos 
contribuintes. Toda venda é registrada juntamen-
te à SEFAZ, o que permite ao cliente consultar to-
das as suas compras digitalmente.

A Nota Fiscal de Saída é um documento que re-
gistra digitalmente a venda de produtos por sua 
empresa. Além da venda, é possível realizar a 
emissão de notas de ajuste de impostos, devolu-
ção ou estorno de mercadorias.

A Nota Fiscal de Entrada é um documento que 
comprova fiscalmente a movimentação de mer-
cadorias recebidas ou devolvidas. As informações 
contidas em uma NF-e são importantes para a 
empresa, pois auxiliam no controle de estoque, 
no planejamento contábil e financeiro.

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um 
documento digital, gerado no sistema e transmi-
tido para a prefeitura da cidade, com a finalidade 
de registrar as operações de prestações de servi-
ços.

ORÇAMENTOS

PEDIDOS  

ORDENS DE SERVIÇO 

PRODUÇÃO

Gerencie os orçamentos da sua empresa com 
este módulo. Com apenas alguns cliques é pos-
sível transformar o orçamento em um pedido de 
venda, mantendo o histórico de preços e prazos 
apresentados ao cliente. Para orçamentos não 
efetivados, conte com os dados armazenados no 
sistema para realizar análises futuras.

Agende pedidos para seus clientes, controle pra-
zos, comissões, preços, importe ordens recebidas 
de seus clientes ou representantes, imprima có-
pias personalizadas, efetue o envio de e-mails e 
integre o faturamento do pedido com a Nota Fis-
cal de Saída, evitando erros de digitação e auto-
matizando o tempo para faturamento.

A Ordem de Serviço (OS) é um documento formal 
emitido no âmbito da empresa para descrever ao 
cliente todas as informações referentes ao serviço 
prestado, podendo estar relacionada a um servi-
ço externo ou interno.

Reduza o tempo e o custo de produção, elabore 
a ficha técnica de seus produtos, controle o con-
sumo e as compras futuras de matérias-primas, 
organize a setorização de cada produto individu-
almente, realize cálculos automáticos por máqui-
na, identifique retrabalhos, crie lotes de produção 
ou assistência, imprima ordens de produção e 
aproveite os demais relatórios deste módulo.

VALOR DOS MÓDULOS SOB CONSULTA
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VENDA COM OU SEM 
REPRESENTANTE 

PARA TODO O BRASIL!

ACESSOS 

SIMULTÂNEOS E SEM 

LIMITE DE USUÁRIOS 

DISPONÍVEL 24H POR 

DIA.

O módulo de Pedidos Web é ideal para qualquer empresa que 
deseja confiabilidade, praticidade e aumento de vendas. Através 
desta ferramenta, é possível acessar os dados disponibilizados 
pela empresa em qualquer lugar do mundo em tempo real. Den-
tre diversas vantagens, vale destacar a consulta de inadimplência 
e histórico de compras do cliente, preços e prazos sempre atuali-
zados, o envio instantâneo de uma cópia do pedido diretamente 
para o cliente, o recebimento e o registro do pedido pela empresa 
de forma automática e segura e a responsividade da ferramenta, 
ou seja, a adaptação automática do layout para qualquer disposi-
tivo: computador, notebook, smartphone ou tablet.
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ATINJA TODAS AS REGIÕES DO BRASIL COM O MÓDULO DE 

PEDIDOS WEB. FERRAMENTA TOTALMENTE CONFIGURÁVEL 

PARA SE ADAPTAR A SUA FORMA DE TRABALHAR!

FÁCIL, 
RÁPIDO, 
PRÁTICO.

%85

Vendas
85% dos clientes que utili-
zam o Pedidos Web tive-
ram suas vendas dobra-
das em menos de um ano.

%32

Usabilidade

32% dos usuários que 
utilizam o Pedidos Web 
aprenderam a utilizá-lo 
em menos de um dia.

%10

Layout

10% dos dispositivos que 
acessam o Pedidos Web 
pela primeira vez necessi-
tam de alguma adaptação 
de layout.
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PROJETOS DA 
EMPRESA
Em um mundo cada vez mais competitivo, a busca por ideias para a implementação de novos proje-
tos precisa ser constante. Faturamento, rentabilidade, lucro, presença no mercado, redução de custos 
operacionais, otimização de recursos e automação de processos são alguns pontos fundamentais que 
toda grande organização visa melhorar. Pensando nesses aspectos, a Grid Sistemas busca sempre 
trazer as melhores soluções tecnológicas para atender as necessidades de seus clientes.

GERENCIAR PROJETOS SIGNIFICA TRANSFORMAR 
IDEIAS EM RESULTADOS. 

,,
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GRID RESTORE

GRID COLLECTOR

GRID CHARTS

RESTORE

COLLECTOR

CHARTS

O Grid Restore é um serviço 
adicional para o Grid ERP, para 
que a nossa equipe restaure os 
dados salvos de um backup e 
os programas necessários para 
que o Grid ERP volte a funcio-
nar, caso seu servidor tenha sido 
alvo de um ataque cibernético 
ou físico, que resulte na perda 
parcial ou total do sistema.

Visando automatizar os proces-
sos de expedição, a Grid Siste-
mas desenvolveu ferramentas 
específicas para coletores de 
dados. Um equipamento portá-
til com um leitor de código de 
barras acoplado, que permite a 
locomoção do operador através 
de todo o espaço físico da em-
presa, sem a necessidade de 
ficar estático em um computa-
dor.

A biblioteca gráfica Grid Charts 
ajuda a criar gráficos interati-
vos para as aplicações do Grid 
ERP, além de contar com um 
visual impressionante, anima-
ção suave e opções avançadas 
para o usuário. Esta biblioteca 
foi projetada e desenvolvida 
com os recursos provenientes 
da FusionCharts, que renderi-
za  os gráficos utilizando Flash, 
HTML5 e JavaScript, criando as-
sim, visualizações de dados im-
pressionantes e incomparáveis.
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ACESSE O SISTEMA A 
QUALQUER HORA E 
DE QUALQUER 
LUGAR!

O Grid Cloud possui a vantagem 
extra de ser on-line, assim, os dados 
da sua empresa são armazenados 
na nuvem. Essa medida não só ga-
rante a segurança dessas informa-
ções, como também permite que o 
sistema seja acessado de qualquer 
lugar.

SISTEMA 

TOTALMENTE

NA NUVEM!

REDUZA CUSTOSNOSSOS 17 ANOS DE

EXPERIÊNCIA EM ERP,

AGORA DISPONÍVEIS EM 

APLICAÇÕES NA NUVEM.

,,

Com o software em nuvem sua empresa con-
segue reduzir custos com instalação, manuten-
ção, segurança, backup, atualizações de versão, 
licenças de softwares e até com servidores, as-
sim, sua empresa foca-se apenas na atividade e 
deixa conosco os cuidados com a manutenção 
e a segurança digital do seu sistema de gestão.
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A nuvem pode ser utilizada para a 
flexibilização de vários processos. O 
acesso a dados torna-se mais sim-
ples com a sincronização de arqui-
vos, através de um serviço de Cloud 
Storage. 

REALIZE UM TESTE GRATUITO NO 

NOSSO SISTEMA POR ATÉ 5 DIAS!

ACESSIBILIDADE,

FLEXIBILIDADE,

ESTABILIDADE.

37%

Servidor
37% dos clientes que não 
possuíam servidor pró-
prio migraram para o Grid 
Cloud.

32%

Custos
32% dos clientes notaram 
uma redução de custos 
ainda no primeiro mês.

50%

Praticidade
50% dos novos clientes 
preferem o Grid Cloud pela 
praticidade e disponibili-
dade de trabalho em qual-
quer local.
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TERMOS E 
CONDIÇÕES

.01

.04

.07

.02

.05

.08

.03

.06

.09

 Os termos e condições previstos neste catálogo, são um resumo de alguns termos especifica-
dos no "Contrato de Licença para uso do Software Grid ERP", entregue no ato da aquisição do sistema. 
Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações conforme conveniência da 
Grid Sistemas.

 O preço do software será cal-
culado e formalizado através de 
uma proposta comercial e de-
penderá dos módulos contrata-
dos, número de usuários e local 
de instalação.

O software poderá ser instalado 
apenas em servidores, estações 
de trabalho ou no Grid Cloud.

As partes obrigam-se a manter 
as condições de sigilo absoluto 
sobre quaisquer dados que ve-
nham a ter acesso, ou que ve-
nham a lhes ser confiados.

A forma e os prazos de paga-
mentos serão definidos através 
de uma negociação comercial.

A modalidade de suporte será 
definida pelo cliente, podendo 
ser: limitada, sob demanda ou 
ilimitada.

A Grid reserva o direito de inter-
romper temporariamente a dis-
ponibilidade do software, sem 
aviso prévio, em caso de ina-
dimplência após três dias úteis.

Os módulos disponibilizados ao 
cliente serão apenas os contra-
tados, os demais serão removi-
dos, porém, poderão ser contra-
tados futuramente.

A comercialização por parte do 
cliente, de qualquer software 
de propriedade da Grid está ex-
pressamente proibida.

Ao finalizar o contrato, a empre-
sa contratante estará de acordo 
que o software fornecido pela 
Grid será totalmente removido, 
restando apenas o banco de da-
dos com suas informações.

PREÇO DO 
SOFTWARE

LOCAL DE 
INSTALAÇÃO

CONFIDENCIALIDADE 
DE INFORMAÇÕES

CONDIÇÕES E 
PRAZOS

SUPORTE AO 
SOFTWARE

DISPONIBILIDADE 
DO SOFTWARE

MÓDULOS DO 
SOFTWARE

COMERCIALIZAÇÃO 
DO SOFTWARE

FINALIZAÇÃO DO
CONTRATO
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OBRIGADO!
 A equipe da Grid Sistemas pos-
sui a certeza de que ao adquirir o nosso 
software, sua empresa estará no cami-
nho certo para uma longa parceria de 
sucesso. Como toda grande organização, 
a Grid não medirá esforços para continu-
ar desenvolvendo um software confiável, 
seguro e funcional, que conta ainda com 
uma grande variedade de serviços agre-
gados e um atendimento diferenciado e 
de qualidade. Desta forma, somos extre-
mamente gratos a toda confiança que 
nos foi depositada ao longo desta incrível 
jornada, muito obrigado!



DESCUBRA
AS VANTAGENS
EM  SER  UM
CLIENTE GRID!

CONTATO
Telefone: +55 (54) 3701-1801

Website: www.gridsistemas.com.br

Email: comercial@gridsistemas.com.br

Bento Gonçalves - RS

MÍDIAS SOCIAIS

/gridsistemas


