INTEGRA SISTEMAS
WWW.INTEGRASISTEMAS.COM.BR
Relação das Funcionalidades do Sistema MerchFÓRMULA
Gerais:
1
Plataforma Windows. Versões 7, 10 ou 2008, 2012-Server
2
Permite uso de banco de dados Firebird.
3
Sincroniza automaticamente o banco de dados de diversas unidades, através de replicação
instantânea, trafegando em internet banda larga.
4
Permite que as unidades operem em modo off-line, em relação ao servidor central, se a
conexão for perdida.
5
Opera com impressoras matriciais, laser, jato de tinta ou térmica para rótulos,
comprovantes e relatórios.
6
Compatível com balanças seriais e USB, para fins de controle estatístico (peso médio) e
pesagem monitorada.
7
Imprime código de barras em impressora térmica para produtos acabados, matéria prima e
outros itens estoque.
8
Permite exportar dados para outros sistemas de gerenciamento, especialmente contábil.
9
Pronto para Sintegra, SPED, NFC-e, NF-e e PAF-ECF.
10
Permissões de acesso por senha com Registro de Operações detalhado. Integra identificador
biométrico (impressão digital).
11
Permite personalização de fórmulas de cálculo de correção.
12
Permite agendar tarefas gerais por usuário (fazer alguma coisa em determinado período, dia
e hora).
Possibilidade de integração com Prefeituras para NFS-e.
Cadastros
13
Semi-Acabados (Bases e Excipientes).
14
Fórmulas.
15
Embalagens.
16
Componentes das Embalagens (tampa, batoque, vidro).
17
Médicos.
18
Clientes.
19
Convênios.
20
Fornecedores.
21
Unidades (Filiais).
22
Laboratórios por Unidade.
23
Especialidades Médicas.
24
Fases de Produção.
25
Funcionários.
26
Perfis de Acesso (níveis de acesso ao sistema).
27
Margens de Lucro.
28
Natureza de Operação (CFOP).
29
Posologias.
30
Tipos de Formulações.
31
Validades.
32
Valor Agregado (Tabela de Progressão).
33
Grade de Horários (Capacidade Produtiva).
34
Transportadoras.
35
Contas Bancárias ou não.
36
Plano de Contas (Grupo e Subgrupo).
37
Cartões de Débito/Crédito e Administradoras.
38
Funções e Ações Terapêuticas.
39
Fabricantes.
40
Princípios Ativo.
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41
Tipos de Sangrias e Suprimentos de Caixa.
42
Motivos de Cancelamentos de Ordens de Manipulação, Orçamentos, Devoluções, etc.
Frente de Caixa
43
Opera com as principais ECF´s e SAT do mercado.
44
Integração com TEF discado ou dedicado.
45
Imprime comprovante adicional para vendas a prazo, ou para tele entrega.
46
Permite chamar e refazer o pedido do cliente, sem necessidade de redigitar os itens.
47
Permite acrescentar itens prontos (comerciais) tanto na fase do pedido, quando na retirada.
48
Permite receber sinal (parte do pagamento), com emissão de recibo na própria ECF (cupom
não vinculado e não fiscal).
49
Permite recebimento em múltiplas formas e meios de pagamento, ou seja parte em
dinheiro, parte em cartão, parte em cheque, parte em convênio, etc. Permite receber em
mais de um tipo de cartão de crédito.
50
Recarga de Celular RV integrada ao sistema.
Atendimento
51
Permite atender o cliente em um ponto, mas o pedido sai direto em outra unidade ou
laboratório. Pedido em uma unidade, produção em outra, e entrega numa terceira.
52
Emite comprovante de entrega para o cliente retirar o pedido em impressora não fiscal 40
ou 80 colunas.
53
Permite repetir fórmulas, sem necessidade de redigitação.
54
Testa e critica dosagem mínima e máxima.
55
Testa e critica interações.
56
Permite consulta direta ao Vade Mecum.
57
Permite informar dados para tele entrega diretamente no atendimento, facilitando a
implantação de Call Center.
58
Permite, mediante configuração de acesso, verificar planilha de composição do preço para
)
eventuais negociações no atendimento.
59
Limite de desconto para operador e gerente.
Permite inserir visitação médica.
Tele Entrega
60
Controle de Entregadores.
61
Emissão de Romaneio de Entrega.
62
Possibilidade de “rastrear” o pedido do cliente tanto internamente, quanto após a saída da
loja.
63
Tratamento das informações financeiras no caixa, permitindo fechamento de turnos, mesmo
com acertos pendentes, bem como estes acertos nos caixas seguintes.
Controles de Laboratório e Produção
64
Controla estoque por lotes.
65
Controla estoque de embalagens por componentes.
66
Calcula fator de correção automaticamente.
67
Busca próximo lote disponível automaticamente pela data da validade.
68
Permite bloquear um lote em uso, e iniciar o uso de outro, para depois liberar novamente.
69
Controle rigoroso dos estoques.
70
Rotina para gerenciamento das transferências entre unidades, tanto de matéria prima,
Semi-Acabados e produtos prontos para comercialização.
71
Associa automaticamente excipientes e bases (QSP).
72
Associa automaticamente Matérias Primas X Matérias Primas com as respectivas dosagens.
73
Permite cadastrar capacidade dos laboratórios por hora, e consequentemente emitir alerta
de “capacidade esgotada”.
Rastreabilidade
74
Permite rastrear lotes de matérias primas, embalagens, lotes internos de Semi-Acabados e
de clientes, identificando de quem veio e para quem foi.
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75
Permite rastrear todas as formulações para determinado cliente.
76
Permite rastrear todas as OM´s geradas com uso de determinado lote de Semi-Acabados.
77
Permite rastrear todas as OM´s de determinado médico.
78
Permite consultar todos os usuários de determinada matéria prima.
Controle de Estoque
79
Controla estoque de lotes de matéria prima e embalagens individualmente.
80
Permite fracionamento de lotes internos de produtos acabados, com a consequente
transformação de insumos em produto comercial.
81
Permite múltiplos pontos de estocagem na mesma unidade.
82
Reserva estoque na geração da OM, e permite acerto quando a fórmula passar pelo CQ. A
baixa definitiva ocorre ao informar que está Aprovado/Reprovado.
83
Permite o uso do lote somente após análise.
84
Controla quantidade usada para análise.
85
Seleciona lotes automaticamente para uso, após término ou quantidade insuficiente.
86
Seleciona automaticamente cápsula ideal pela capacidade volumétrica, ou definição do
cadastro.
87
Seleciona automaticamente o pote para cápsulas, com base no cadastro da volumetria
deste.
88
Seleciona automaticamente o pote ou bisnaga para cremes e líquidos, pela capacidade
volumétrica.
Controle Qualidade
89
Controla a validades dos lotes de matéria prima, embalagens e lotes internos de SemiAcabados.
90
Rotina para revalidação de lotes.
91
Rotina para reanálise.
92
Quarentena, como emissão de Laudo de Análise, lançamento do resultado e ficha de
)
comparação, que fica armazenada digitalmente.
93
Rotina para armazenar receitas médicas, e vincular a Ordem de Manipulação.
94
Permite trabalhar com pesagem monitorada, para evitar erros no peso e escolha equivocada
de lote.
95
Controle Estatístico integrado, como armazenagem do resultado do peso médio e impressão
direta na OM.
96
Permite cadastro da bibliografia da substância (ficha técnica).
97
Permite cadastro das informações sobre a fórmula (Observações Importantes).
98
Rotina de Conferência (avaliação) da Ordem de Manipulação após o aviamento
(atendimento) e antes da impressão. Se o laboratório de produção for em outro local, o
pedido cairá diretamente lá com aviso sonoro.
Relatórios
99
Livro Registros de Receitas.
100 Produção por médico.
101 Produção por Hora com gráfico.
102 Livro de Fórmulas.
103 Tabela Preços de Fórmulas.
104 Relação de Embalagens.
105 Matérias Primas por Fator.
106 Ficha de Custos de Fórmulas.
107 Usuários por Matéria Prima.
108 Fórmulas por Usuário.
109 Margem de Lucro por Fórmula.
110 Entradas de Notas Fiscais (Compras) por Período.
111 Lotes Reprovados.
112 Ficha de Análise.
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113 Laudo Comparativo.
114 Bula da Substância.
115 Movimentação de matéria prima, comprado x usado.
116 Perdas por motivos.
117 Transferências.
118 Revalidações.
119 Última Compra por Matéria Prima ou Embalagem.
120 Ordens de Manipulação Não Retiradas.
121 Quantidade Pesada Por Ordem de Manipulação.
122 Ordens de Manipulação Entregues Dentro e Fora do Prazo.
123 Ordens de Produção Conferidas, Produzidas e Pendentes.
124 Comissão por Funcionário (somente retirados).
125 Lotes a Vencer em 30, 60 90 ou mais dias.
126 Lotes Vencidos.
127 Estoque abaixo do ideal.
128 Fluxo da Matéria Prima (tipo Kardex).
129 Vendas por ICMS/ISSQN/PIS-COFINS.
130 Mapa Resumo ECF.
131 Clientes Devedores.
132 Clientes que não voltaram mais.
133 Clientes por Faixa de Compras.
134 Carta de Cobrança (crediário e cheques).
135 Contas a Pagar.
136 Resumo do Movimento (Demonstrativo de Resultado).
137 Tele entregas (romaneios e entregas pendentes por entregador).
138 Boletim (Relatório) de Caixa por Número.
) do Preço de Venda de Fórmulas
Planilha de Custos e Modalidades de Formação
139 Planilha para lançamentos das despesas gerais do laboratório, bem como despesas de
comercialização, impostos, depreciação, etc.
140 Permite calcular o custo de produção + insumos para cada fórmula produzida, após medição
do tempo (cronometragem).
141 Permite trabalhar com preço fixo para fórmulas de alto giro (tabela preços).
142 Permite fixar valor agregado (adicional em cada fórmula). Este valor pode ser
progressivo/regressivo em relação ao número de cápsulas ou gramas
143 Permite fixar preço mínimo para formulações. Se a soma dos insumos + fator de lucro +
valor agregado for inferior, valerá o preço mínimo.
144 Permite estabelecer fator de lucro (multiplicador) para matéria prima e embalagens, por
tipo de formulação.
145 Permite modalidade de fator de lucro (multiplicador) por faixas de custos.
Atenção Farmacêutica
146 Permite controle de uso de contínuos.
147 Disponibiliza tabelas de acompanhamento dos diversos índices de saúde, tais como: Pressão
Arterial, IMC, Glicemia, Temperatura, Peso, Diurese, etc.
148 Permite registrar histórico de doenças e alergias.
Controles Financeiros
149 Controle de Cartões de Crédito.
150 Controle de Cheques Pré-datados.
151 Controle de Convênios e Clientes diretos.
152 Controle de Contas a Pagar por Plano de Contas.
153 Controle de Contas Bancárias.
154 Controle de Comissões dos atendentes (consultores).
Controles Fiscais

INTEGRA SISTEMAS

(11) 4475-3712

INTEGRA SISTEMAS
WWW.INTEGRASISTEMAS.COM.BR
155

Captura automática de Redução Z para geração de arquivo Sintegra e Mapa Resumo de ECF
(conforme funcionalidade disponível pelo fabricante da ECF).
156 Diário Auxiliar de Clientes e Fornecedores.
157 Inventário completo com separação de categorias.
Portaria 344/98 – Controlados
158 Emissão automática do Balanço Anual.
159 Emissão automática dos Livros de Registro.
160 Geração dos arquivos XML para fins de SNGPC.
161 Não permite gerar Ordem de Manipulação para substâncias controladas, das listas
obrigatórias, sem número da Receita.
Compras
162 Permite gerar sugestão de pedido por estoque ideal, mínimo e curva ABC.
163 Permite redimensionamento de estoques entre unidades, o que está acima do ideal em uma
unidade X o que está abaixo do ideal, ou mínimo em outra.
164 Gera cotações para fornecedores.
165 Recebe as cotações e sugere o melhor pedido por preço global (1 pedido só) ou gera
pedidos individuais.
166 Emite Ordens de Compra.
167 Emite Relatórios de Não Conformidade (RNC) de fornecedores.
168 Atualiza Custo Médio na entrada de produtos (Matérias Primas, Embalagens, etc).
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