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A HostMundo tem o Sistema de Gestão (ERP WEB) perfeito para a gestão do seu negócio,
utilizando modernas tecnologias, o ERP HostMundo pode ser acessado de qualquer lugar por um
computador, notebook, tablet ou smartphone conectado a internet, você poderá realizar toda
administração de produtos, vendas, estoque, financeiro, relatórios, compras e muito mais, e
tudo isso totalmente online.

O ERP HostMundo é multi filiais, ou seja, você pode ter várias filiais e administrar elas no
mesmo ambiente de forma integrada e dinâmica.

Ter um Sistema de Gestão na Internet (em cloud) traz para você uma significativa redução de
custos, você não precisa se preocupar com servidores, bancos de dados, salas cofre, máquinas
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potentes para rodar o sistema, nem ter que instalar aplicativos no computador, o ERP da
HostMundo proporciona para o seu negócio escalabilidade, liberdade e versatilidade.

O ERP HostMundo também possui Frente de Caixa para emissão de vendas em PDV integrado a
documentos Fiscais (SAT FISCAL, NFCe e ECF) e não se preocupe, você não terá problemas com
falta de Internet, nosso Frente de Caixa é instalado em todos os PDV e sincroniza
automaticamente com o ERP HostMundo, dessa maneira, mesmo você não tendo Internet em
algum momento do dia você não deixará de vender e quando retornar a conexão com a internet
o PDV envia automaticamente todas as transações para o ERP HostMundo.

Nosso ERP é compatível com a maioria dos seguimentos empresariais: distribuidores,
atacadistas, supermercados, lojas de conveniência, varejão, restaurantes, lojas de roupas e
departamentos, materiais de construção, padarias, etc.
O ERP HOSTMUNDO também emite CTE e MDFE para transporte de cargas rodoviárias.
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Acessível por vários dispositivos
ligados a Internet
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ERP WEB HOSTMUNDO

GESTÃO FINANCEIRA

NFE

GESTÃO DE ESTOQUE

Lançamentos financeiros
automáticos de vendas e
compras, lançamentos de
contas a pagar e receber,
relatórios que informa os
valores a pagar, receber,
saldos, cadastro de bancos
e demonstrativos
financeiros como: fluxo de
caixa, extrato financeiro e
DRE.

Emissão totalmente online
integra os certificados A1 e
também A3.
Envia automaticamente email para o destinatário
com o pdf e xml da nota
fiscal, imprime danfe e
realiza todas as obrigações
fiscais exigidas.

Acompanhamento da
movimentação de produtos.
Relatórios de estoque,
detalhamento do estoque de
produtos, estoque negativo,
estoque parado, estoque
mínimo, transferência entre
filiais, estoque mais
representativo, inventário,
acuracidade de estoque.

GESTÃO DE PRODUTOS

GERENCIAMENTO DE COMPRAS

GERENCIAMENTO DE VENDAS

Cadastro completo de
produtos, atribuição de
alíquotas, fornecedores,
ativação e inativação de
produtos. Relacionamento
de código de barras (EAN)
e SKU (código interno) dos
produtos.
Dentro do ERP o produto
pode ser atribuído a várias
filiais sem ter que fazer o
mesmo cadastro repetidas
vezes, e em cada filial o
preço de venda pode ser
informado diferente.

Emissão de pedido de
compras para o fornecedor
é integrada a entrada de
mercadorias na expedição,
ou seja, quando faz um
pedido de compras além de
alimentar o financeiro
contas a pagar também é
uma forma importante de
conferir a chegada de
produtos e isso ajuda a
identificar se o que chegou
na recepção de mercados é
o que foi realmente
comprado e partir daí o
pedido de compra é
transformado em uma
entrada no estoque.

O fluxo de vendas é
integrado ao estoque, é
possível fazer vendas
completas com informações
do cliente final como
também venda simples onde
é informado apenas os
produtos e forma de
pagamento. Também é
possível realizar orçamentos
que poderá ser
transformado em uma
venda.

RELATÓRIOS INTEGRADOS

TABELAS DE PREÇO

CADASTROS DE USUÁRIOS

Todos os módulos do
sistema possuem relatórios
analíticos e sintéticos com
várias opções de filtros e
em todos é possível
exportar para pdf, excel
ou word.
Com opções de ordenação,
combinação de filtros,
agrupamento de filiais,
etc.

Para o mesmo produto é
possível ter vários preços de
venda através das tabelas
de preço, exemplo: você
pode ter um preço para
venda, outro para atacado,
outro para revenda, e para
isso não é preciso fazer
vários cadastros de produtos
para o mesmo item, as
tabelas de preço resolve e
ajudam nesse aspecto.

Cadastro com usuário e
senha para os funcionários
que irão acessar o ERP, e
você pode dizer quais
funcionalidades e filiais o
usuário terá acesso e
permissão para alterar,
buscar em cada
funcionalidade do ERP.
As permissões são atribuídas
a cada funcionário de
acordo com o que você
configurar para o usuário.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ERP WEB HOSTMUNDO

PRODUÇÃO

CTE E MDFE

TESOURARIA

Módulo de Produção
para gerenciamento de
produto final acabado
e matéria-prima
utilizada.
Criação de
composições e ordens
de produção.

Emissão de CTE integrada a
Emissão de MDFE, é
enviado automaticamente
XML e PDF para o e-mail
dos envolvidos.

Abertura e Fechamento de
Caixa, conferência de
valores em cada forma de
pagamento, borderô de
fechamento de operador e
“batida de caixa”.

GERENCIAMENTO DE CHEQUES
OS – ORDEM DE SERVIÇO
DE TERCEIROS
Plataforma para
gerenciamento de
cheques recebidos de
terceiros e repassados
para depósitos em
bancos, pagamentos
de contas, repassados
para frente, associar
de quem recebe e
informar a quem foi
repassado e/ou
depositado.

Completo sistema de
ordem de serviço para
abertura de OS,
acompanhamento por
STATUS, pode adicionar
serviços e produtos
utilizados.
Também integra com o
financeiro após a OS ser
faturada.
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