Neste informativo você terá as informações gerais sobre a PROSIS Informática,
e também sobre os produtos PROSIS que você irá revender.

1. Histórico:
A PROSIS Informática atua no desenvolvimento e comercialização de sistemas
de gestão. A PROSIS foi criada em 1989, com sua sede no Rio Grande do Sul na cidade
de Ijuí, e hoje possui centenas de clientes e vários representantes em todo o país.
Possuimos uma grande equipe de desenvolvimento e suporte técnico, todos
com formação superior e anos de experiência neste ramo, proporcionando aos nossos
clientes e representantes sistemas inteligentes e atualizados.

2. Área de atuação da PROSIS:
A PROSIS Informática atua com o desenvolvimento de softwares de gestão para
empresas do comércio e agrícola.

3. Software da PROSIS para representação:
- AFFINCO NF: automação financeira, fiscal e comercial.
Software online voltado para emissão de NF-e (nota fiscal eletrônica) e NFC-e
(nota fiscal ao consumidor eletrônico). Além da emissão de notas o sistema ainda
oferece em forma de módulos os recursos descritos no item 3.1.
Os principais clientes deste software:
- empresas de pequeno porte
- que hoje emitem nota em bloco ou pelo sistema da SEFAZ-SP
- que desejam um controle simplificado do seu negócio
O AFFINCO NF atende a qualquer tipo de empresa de qualquer porte e
segmento, desde que tenham necessidade de emissão de NF-e ou NFC-E.

3.1 Descrição resumida do sistema:
Emissão de NF-e
e NFC-e,
cadastro
produtos e
clientes

Emissão de nota fiscal eletrônica e nota fiscal ao consumidor eletrônico,
cadastro completo de clientes, produtos e transportadoras. Vários filtros
de relatórios.

Fatura/Duplicata Opção para imprimir uma fatura ou duplicatas das parcelas da NFe/NFC-e emitida.
Pode ser impresso uma fatura geral, com todas as parcelas e prazos, ou
as duplicatas para cada parcela com data de vencimento e valor.
Saldo de
estoque

Relatórios

Opção para o cliente informar as entradas no estoque da empresa.
Nesta opção, o usuário informa o produto, preço de compra, quantidade
e data de compra. O sistema armazena esta informação como entrada
de estoque.
Emite relatório de movimento por período, com saldo anterior,
entradas, saídas e saldo atual.
Emite relatório com produtos sem saldo.
Gera relatório de tributação para escritório de contabilidade.
Observações: somente um local de estoque.
Vários filtros de relatórios de notas, estoque, duplicatas, produtos e
clientes.

4. Treinamentos e suporte:
O representante comercial receberá treinamento online via Skype do AFFINCO
NF, manual do usuário, e acesso aos vídeos de treinamento do sistema. Também será
liberado para o representante um login e senha para apresentação para clientes.
A PROSIS Informática presta suporte ao seu representante comercial através de
chat online ou telefone, de segunda à sexta das 08h às 18h.

5. Valores do AFFINCO NF para o representante:
O AFFINCO NF é comercializado na forma de licença, o representante compra
da PROSIS quantas licenças desejar, e depois revende o sistema para os seus clientes.
O representante tem liberdade total para negociar os valores e as formas de
pagamento para o cliente final. Todos valores e formas de pagamento são de acordo
entre representante e cliente final.
A PROSIS não cobra nenhum valor do representante além do custo de aquisição
das licenças. A PROSIS não intefere nas negociações entre representante e cliente

final.

5.1 Valor da licença e forma de pagamento:
1 licença

R$ 300,00 por ano

À vista

2 a 5 licenças

R$ 300,00 por licença por ano

1+2

6 a 10 licenças

R$ 290,00 por licença por ano

1+3

11 a 15 licenças

R$ 275,00 por licença por ano

1+4

16 a 20 licenças

R$ 255,00 por licença por ano

1+5

21 ou mais licenças

R$ 230,00 por licença por ano

1+6

Todos os anos o representante deverá pagar a anuidade para a PROSIS por
licença comprada.

5.2 Sugestão de preço de venda para o cliente final:
A PROSIS sugere estes valores para o representante negociar com o cliente
final, reforçamos que o representante tem liberadade para mudar os valores e as
formas de pagamento.
Módulo de emissão de NF-e e NFC-e

R$ 800,00 a R$ 900,00 por ano (módulo
obrigatório)

Módulo de emissão de fatura/duplicata

R$ 100,00 por ano (opcional)

Módulo de saldo de estoque

R$ 100,00 por ano (opcional)

6. Pré-Requisitos para instalação dos sistemas:
Para que o AFFINCO NF funcione corretamente o cliente final deverá atender a
alguns pré requisitos:
- Conexão com internet;
- Computador, notebook, tablet ou celular;
- Certificado digital A1 (arquivo) ou A3 (cartão);
- Impressora não fiscal se for emitir NFC-e;
- Impressora jato de tinta se desejar imprimir NF-e;
- Chave TOKEN para emissão de NFC-e (serviço realizado pelo contador);

7. Procedimento de intalação dos softwares:
O representante deverá enviar via e-mail (juan@prosisinformatica.com.br) para
a PROSIS:
- comprovante de pagamento do boleto ou da transferência bancária referente
ao valor da(s) licença(s)
- dados do cliente, conforme anexo I.
- se o cliente tiver certificado digital A1, esse também deverá ser enviado, junto
com a senha

8. Link e senha de acesso ao sistema:
www.prosisinformatica.com.br/affinconf
e-mail: testes@prosisinformatica.com.br
senha: prosis123

9. Formalização da parceria:
Ao aceitar a proposta presente neste documento, o representante receberá um
contrato para formalizar a parceria entre as partes.
Após, será inciado o trabalho de treinamento do AFFINCO NF.

10. Contatos PROSIS:
Gerência Comercial:
Juan Prediger Garay: juan@prosisinformatica.com.br

Suporte ao representante:
Rodrigo: rodrigo@prosisinformatica.com.br

Administrativo/Financeiro:
Diogo: diogo@prosisinformatica.com.br

Telefones PROSIS: 55 3332 7273 / 55 9 9969 6680

PROSIS INFORMÁTICA

ANEXO I
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ:

BAIRRO:

É do
SIMPLES:
CEP:

CIDADE:

UF:

TELEFONE:

I. MUNICIPAL:

RESPONSÁVEL:

IE:

CELULAR:

CPF:

CARGO:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

CERT. DIGITAL:

