APRESENTAÇÃO

Somos o SisFood: sistema web idealizado para ser rápido, completo e de fácil
manuseio. Nascemos em 2015 na cidade de Santa Cruz do Sul - RS.
O sistema é adaptável e hoje está inserido nos seguintes ramos de atuação:
Restaurantes, Deliverys, Lancherias, Pizzarias, Bares, Conveniências, Loja
de Surf e Pesque-Pague. Novos ramos de atuação são apresentados a nós,
ou seja, o sistema pode ser inserido em novos ramos de atuação conforme o
sistema se adeque à elas.
O SisFood está em constante evolução e novas funcionalidades são
adicionadas com o tempo.
Aconselhamos a leitura dos recursos, apresentados abaixo.

FUNCIONALIDADES
Detalhamos abaixo alguns recursos do SisFood para você conhecer o
sistema como um todo e também para vislumbrar possíveis ramos de
atuação!
- Sistema web: a revolução chegou e nós estamos adaptados à ela.
Sistema totalmente web e otimizado para conexões ruins. Com isso, é
possível acessar o sistema de onde estiver, ideal para gestores
acompanharem seu negócio de longe ou ainda para empresas que não
tem condições de terem um sistema desktop (ex: lugares que operam
na praia ou rio). Outras qualidades são o uso de equipamentos
(celulares/tablets) antigos, que no caso funcionarão perfeitamente no
SisFood.
- Balcão/Delivery e Mesas/Comandas: integrado balcão/delivery e mesas
e comandas na mesma tela, aumentando assim a praticidade!
- PDV completo: ao abrir o PDV, produtos, pizzas, bebidas,
adicionais/observações, motoboys, clientes, bairros, enfim, tudo é
carregado para agilizar o manuseio.
- PDV móvel: é possível usar o sistema de onde estiver. Com isso
abre-se um leque de opções, onde empresas que necessitam de
automatização fora do estabelecimento, como por exemplo, na praia ou
qualquer lugar fora do estabelecimento!
- Pizzarias: módulo completo para pizzarias, com pizzas, tamanhos,
bordas, além de ser possível fracionar as pizzas.
- Delivery: integrado com motoboys, cálculo automático de comissões,
preenchimento automático de clientes e o valor da tele-entrega!
- Tele-entrega: fomos além do valor da tele automática. No nosso
sistema o preenchimento do endereço é automático, eliminando erros
de digitação ou erros no preenchimento do valor da tele!
- NFC-e: o sistema está autorizado a emitir nota fiscal do consumidor
eletrônica para todos estados, exceto SC.
- Recibos/Cupom não fiscal: impressão manual ou automática de
recibos, ideal para entrega na cozinha e/ou para motoboys, com
informações detalhadas do pedido.
- Atendimento por celular/tablet: para estabelecimentos que gostaria de
fazer pedidos por tablet/celular de forma muito rápida com diferencial
de ser possível utilizar em equipamentos antigos.
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Impressões: possuímos um programa que faz a gestão de impressões
onde para cada produto, bebida ou pizza é possível indiciar múltiplas
impressoras. Ideal para lugares onde uma impressão vai para a copa
enquanto outras impressões irão para a cozinha.
Clientes: com cadastros inteligente, suportando diversos endereços e
preenchimento automático de endereço.
Fluxo de caixa: para controle do que entrou ou saiu, separado por
usuários!
Múltiplos Usuários: o sistema foi projetado para inúmeros usuários
acessarem de forma totalmente segura.
Multi-lojas: sistema inovador! Troque de lojas com um clique, sim, um
clique! Sistema comporta inúmeras lojas, no mesmo sistema, podendo
indicar para cada usuário qual loja(s) ele terá acesso.
Central de atendimento: v isando reduzir custo para as empresas, nosso
sistema possui um exclusivo central de atendimento, onde para cada
pedido, o usuário seleciona para qual loja irá! Assim, na outra ponta o
atendente daquela loja poderá ver o pedido, integrado com impressões
e PDV.
Formas de pagamento: possibilidade de indicar múltiplas formas de
pagamento no pedido, além de controle total sobre as formas de
pagamento que a empresa opera!
Insumos: ideal para controlar o que há no estabelecimento para o
preparo de alimentos, bebidas etc. Fomos além e alertamos para
insumos abaixo ou perto do mínimo configurado.
Gestão e relatórios: diversos relatórios, de faturamento a pizzas mais
vendidas, ideal para gestão inteligente do negócio.
Produtos e bebidas: c adastros completo e rápido.
Cardápio: monte o cardápio da empresa, com possibilidade de indicar
em quais dias e turnos o produto/bebida/pizza estará disponível. Ideal
para produtos promocionais, que ficariam disponíveis somente finais de
semana, por exemplo.
Adicionais e observações: m
 uito utilizado em lancherias, como por
exemplo “mais queijo” (adicional) ou “sem gelo” (observação).
Monitor de preparo: p
 ara a cozinha e/ou bar verem o que precisa ser
feito, com diversas opções e integrado a impressoras.
Frente de caixa: com leitor de código de barras, para pedidos rápido
ideal para mini-mercados, padarias etc.
Estoque: produtos e bebidas possuem controle de estoque!
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Ifood: n
 osso pdv além de completo e rápido está totalmente integrado
ao Ifood para recebimentos de pedidos.
Gestor de Pedidos: gestor de pedidos com diversos filtros, com
totalizador de vendas, exclusão de pedidos, geração de NFC-e e muito
mais!
Suporte: p
 ágina de suporte com as principais dúvidas dos nossos
clientes além de downloads úteis.
Rápido: sistema projetado para ser muito rápido, com processos de
minificação(arquivos são comprimidos para aumentar performance),
ajax(página carrega somente uma vez) e muito mais!
Usuários e permissões: cadastro ilimitado de usuários, podendo utilizar
o sistema ao mesmo tempo. Além disso para cada usuário é possível
especificar o que ele pode ou não ter acesso!
Mobile otimizado: possibilidade de usar o sistema de onde estiver, com
dados móveis (3G/4G) e com gasto muito reduzido de dados. É
possível utilizar o sistema mensalmente com menos de 50mb de
internet!
Aplicativo Android: possuímos app Android, ideal para uso fora do
estabelecimento ou ainda para garçons em atendimento.
SLA: g
 arantimos SLA de 99,9%. Desde 2015 ficamos somente 5 horas
fora do ar para troca de servidores, ou seja, garantia de qualidade que
poucas empresas podem falar!
Segurança e preocupação com o cliente: cada empresa tem seu
próprio banco de dados. Além de preocupação com segurança,
utilizamos tecnologias de ponta e HTTPS (cadeado verde)!

REVENDA DE SOFTWARE
Estamos abertos a parcerias. Nesse sentido estamos expandindo a nível
nacional nossa atuação.
Hoje trabalhamos com 3 tipos de parcerias, todas explicadas abaixo:
1) Indicação: o parceiro indica nosso sistema a seus clientes e as
primeiras 4 mensalidades pagas por eles serão automaticamente
encaminhadas à você.

2) Mensalidade: nessa modalidade o revendedor cobra mensalmente do
cliente o valor que desejar. Nós do SisFood encaminharemos ao
revendedor, mensalmente, em forma de boleto a cobrança da
mensalidade, onde o restante do valor ficará com você.
3) Venda: poderá ser cobrado o valor que desejar do seu cliente na
venda, ficando a totalidade do valor com o revendedor. Nesse caso,
cobraremos a mensalidade.

Observações:
I - Em todas modalidades o suporte pode ser tratado diretamente conosco, no caso,
você revendedor ficará isento dessa responsabilidade.
II - Cobramos mensalidades em todas modalidades de parcerias. Enviamos
mensalmente, via boleto bancário por e-mail ou whatsapp, conforme combinado
entre ambas parte!

DEMONSTRAÇÃO
Demonstração disponível em www.sisfood.com.br/app?demonstracao
Abaixo algumas tela do SisFood

SisFood - Sistema Inteligente
Fone / WhatsApp: (51) 9 9402-0486

