
DIBUTE
S O F T W A R E

Atende às suas necessidades e oferece:
• Processamento simultâneo de múltiplas companhias e unidades de negócios em vários idiomas;

• Operação em múltiplas moedas com conversão automática;

• Totalmente integrado em tempo real;

• Permite a segregação de funções - Requisitos do Sarbanes Oxley;

• Adaptabilidade aos processos de negócios da empresa;

• Integração com sistemas legados;

• Geração de consultas “ad hoc” e de relatórios;

• Trilha de auditoria que registra todas as atividades da solução.

Desenvolvido para atender as necessidades da corporação o GEM é totalmente  parametrizável, o 
que permite além de autonomia de administração, rapidez e facilidade de  adaptação aos processos 
de negócios. Além de integrar-se com os sistemas legados da sua empresa, disponibiliza em
tempo real indicadores de negócios com as informações mais adequadas aos processos de decisão,
garantindo a proteção do seu investimento. Suporta o processamento de grandes
volumes, podendo ser utilizado de modo centralizado ou descentralizado. Com alta 
tecnologia, opera em diferentes plataformas sendo compatível com os bancos de dados mais 
utilizados do mercado.

Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) que oferece, além da eficiência 
operacional, flexibilidade e segurança no processo de decisão no nível executivo com a 
obtenção e gerenciamento de informações atualizadas em tempo real.

A excelência em gestão empresarial que integra a eficiência operacional com a
eficácia de resultados.

GEM+ - 
X  - 



GESTÃO ECONÔMICA - Totalmente integrado em tempo real, levando sua empresa a obter uma 
melhor qualidade da informação, além de compartilhá-la facilmente entre os departamentos, 
permitindo a real visibilidade dos custos, ressaltando os aspectos dos seus negócios que são mais 
lucrativos. Composta por Contabilidade, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Bancária, 
Orçamento e Custos que formam a base de conhecimento necessária para a tomada de decisões.

GESTÃO FINANCEIRA - Controla e faz o planejamento financeiro da sua empresa em tempo real, 
permitindo administrar sua disponibilidade de forma eficiente. Integrada por Contas a Pagar, Contas
a Receber, Crédito e Cobrança, Controle de Despesas e Tesouraria.

GESTÃO FISCAL - Gestão automatizada de tributos (impostos, taxas e contribuições sociais),
totalmente integrada à solução, atende os atuais requisitos da legislação para uma boa gestão das
obrigações fiscais da sua empresa.

GESTÃO DE SUPRIMENTOS - Atendimento adequado ao tamanho da sua empresa, visando a
otimização dos processos envolvidos. Integrada por cadeia de suprimentos, compras, contratos, 
administração, armazenagem e inventário.

BUSINESS INFORMATION SUITE - Acompanhamento em tempo real de fatores e indicadores de 
desempenho dos negócios, subsidiando a tomada de decisões em nível Tático e Estratégico.

Se sua empresa necessita de:
• Atender os atuais requisitos dos órgãos reguladores, como:

• BCB (Banco Central do Brasil) – CADOC (Catálogo de Documentos) e IFT (Informações
   Financeiras Trimestrais);

• CVM (Comissão de Valores Mobiliários) – COFI (Plano Contábil dos Fundos de Investimento);

• Receita Federal – SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).

• Gerar contabilização para atender requisitos da USGAAP, IFRS e casa matriz;

• Integrar em tempo real a contabilidade geral, gerencial, bancária, orçamento e custos;

• Realizar a gestão patrimonial física e financeira;

• Realizar a gestão financeira da empresa em tempo real;

• Apurar e exercer o controle sobre os impostos, taxas e contribuições sociais determinados pela
   legislação vigente;

• Administrar o ciclo de compras e a gestão de contratos;

• Consolidar as informações de todas as transações econômico/financeiras em indicadores de  
   negócios.

GESTÃO PATRIMONIAL - Controle eficiente e correto das informações físicas e financeiras dos seus 
bens (ativo fixo), evitando-se desvios de recursos, produzindo estatísticas e balanços precisos e
possibilitando aos administradores tomarem decisões mais acertadas.

Módulos Componentes


