
DIBUTE
S O F T W A R E

Gestão empresarial integrada desenvolvida para especificar, 
planejar, obter e utilizar recursos e produzir bens para potencializar
a rentabilidade do negócio. 

O ERPPlus – Gestão Empresarial Integrada é uma solução de gestão empresarial desenvolvida para 
especificar, planejar, obter e utilizar recursos de uma empresa que necessita adquirir insumos, 
produzir e ofertar produtos ao mercado, gerenciando todos os aspectos financeiros, contábeis,
orçamentários e de relacionamento com seus fornecedores e clientes.
A solução está suportada pelo ERPPlus, a aplicação consolidada e utilizada por empresas de vários 
segmentos e diferentes tamanhos. Modular, flexível, parametrizável, 100% Web ideal para empresas
dos segmentos industrial, comercial de distribuição e logística.

Características

• Aumento da receita das vendas realizadas;

• Gestão eficaz de compras e estoques;

• Redução de perdas de materiais comprados;

• Aprimoramento dos fornecedores pelo controle de qualidade das compras;

• Gestão fiscal integrada;

• Melhor planejamento financeiro, de investimento e gerenciamento do fluxo de caixa;

• Aumento da produtividade dos processos de produção;

• Redução de custos nos processos de logística;

• Confiabilidade nas informações contábeis;

• Aumento de rentabilidade financeira pelo uso da contabilidade como
    instrumento de gestão negócios;

• Segurança no atendimento do eSocial, NFe, demais requisitos legais e compliance;

• Potencial para aumentar significativamente a rentabilidade do negócio;

• Informações para decisões e sustentabilidade do crescimento do negócio;



MODELOS

Gestão de Produção
Através do cadastro dos produtos e suas respectivas composições (árvore ou engenharia do produto) 
permite a obtenção imediata das necessidades para a produção, emissão das requisições de compras
e ordens de produção com baixa automática no estoque. 

Gestão Fiscal
Através da integração com os sistemas de estoque, compras e faturamento, possibilita a automação 
total do movimento de escrita fiscal, eliminando por completo o serviço de digitação, contemplando 
os arquivos digitais vigentes em lei. 

Gestão Financeira
Permite o acompanhamento minucioso das rotinas financeiras, proporcionando um panorama seguro 
da organização para o planejamento estratégico e melhor alocação de investimentos. 

Gestão de Vendas
Agiliza o processo de vendas fornecendo informações imediatas das posições de estoque, carteira
de pedidos e preços de venda. Permite aprovação de pedidos com análise de crédito e histórico
de compra do cliente, além de estatísticas completa de vendas por produto, região,
clientes e representantes. 

Gestão de Controladoria
Possibilita o controle dos processos contábeis e fiscais, tornando a contabilidade um instrumento 
efetivo de controle e gerenciamento da empresa, garantindo a lucratividade e a segurança nos
números.

Gestão de Materiais
Com uma administração eficaz de materiais, cotações globalizadas e compras eficientes, a solução 
proporciona o controle físico, financeiro e contábil do estoque de matérias primas e produtos acabados. 

Gestão da Logística 
Agiliza os processos de coleta e entrega das mercadorias, disponibilizando, via Web, para o cliente 
todas as informações sobre cada operação realizada. Automatiza o controle da frota de veículos, 
controle da frota, controle de rotas e pontos de apoio, controle da tabela de preços por 
fora e clientes. 


