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Agora você tem o Clipp Pro, e ele vem 
com muito mais vantagens: 
 
- Software sempre atualizado, com todas as novidades. 
- Suporte enquanto estiver ativo. 
- CTe e Multiempresa. 
  

CTe 

Módulo específico para geração de Conhecimento de Transporte Eletrônico.  
  

Multiempresa 

Para você que possui duas ou mais empresas com o sistema CLIPP Store: 
• Limite de crédito - compartilhe o limite de crédito dos clientes em  
   todas as empresas vinculadas. 
• Alteração de Preço - quando realizada uma  alteração de preço em  
   qualquer empresa vinculada, a consulta retornará o novo preço  
   disponível para o produto, com possibilidade de aplicar esta alteração  
   na empresa local. 
• Possibilidade de replicar cadastro de cliente, fornecedores e produtos,  
   entre as empresas cadastradas. 
  

Com tudo o que o Clipp Store já tem e muito mais: 

Mercado Livre 

Para você que utiliza venda de produtos através do Mercado Livre, será possível integrar 
ao CLIPP.  
• Cria anúncio e exporta para o Mercado Livre 
• Importa os anúncios já cadastrados 
• Importa o pedido do Mercado Livre em um Pedido de Venda no CLIPP 
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Dashboard 

Painel de controle com dados de vendas, financeiro e estoque. 
 
Vendas: 
• Gráfico de vendas 
• Total de vendas do dia 
• Total de vendas do mês 
 
Financeiro: 
• Saldo das contas bancárias 
• Resumo de contas à pagar e contas pagas 
• Resumo de contas à receber e contas recebidas 
• Gráfico comparativo de Receitas X Despesas 
 
Estoque: 
• Itens que atingiram a quantidade mínima 
  

Meu Clipp 

Painel de controle com dados em tempo real do CLIPP Store, disponível na Web: 
•  Gráfico de vendas dos últimos 7 dias 
•  Total de vendas diárias e mensais por itens 
•  Gráfico de fluxo de caixa 
•  Contas à pagar e à receber do dia e mês 
•  Contas pagas e recebidas do dia e mês 
•  Produtos com quantidade mínima 
•  Contas bancárias e seus saldos 
•  Consultar estoque 
•  É possível fazer cadastros de novos clientes e pedidos de venda 
* Site responsivo, podendo utilizar em IPAD, Tablet e  
   Smartphones. Acesse meuclipp.com.br e veja como é fácil. 
* Serviços disponíveis conforme o termo de uso. 
  

Clientes 

• Controle de limite de crédito 
• Endereço de cobrança e entrega 
• Cadastro de vendedor por cliente 
• Destaca clientes em atraso 
• Gerenciamento de Contatos    
• Histórico de vendas por cliente 
• Envio de SMS para os Clientes  
• Importação dos dados do cliente do site da Receita Federal 
• Busca do endereço pelo CEP 
• Cadastro de melhor dia de Vencimento 
  

Nota fiscal de compra 

• Controle de lote e validade 
• Nota fiscal de compra simples e ágil, importa XML 
• Permite o cadastro de Produto/Cliente/Fornecedor/Transportadora no preenchimento da 
nota fiscal 
• Fator de conversão do cadastro de unidade de medida 
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Estoques 

• Controle de estoque e inventário 
• Controle de produtos por grade, número de série e lote 
• Impressão de etiquetas (Argox, Zebra, Elgin e Jato de Tinta/Laser) 
• Composição dos produtos 
• Assistente de Cálculo de preço 
• Tabela de CST, CSOSN, CST PIS e CST COFINS 
• Controle do preço no Atacado e Promocional 
• Reajuste do Preço de Venda em valores 
• Permite informar IPI em valores 
• Permite informar alíquota e CST/CSOSN diferentes para NF-e e NFC-e 
• Preço de atacado por quantidade 
• Vincular produtos similares 

  

Nota Fiscal de venda 

• Configuração de desconto condicional e incondicional 
• Emissão de nota fiscal eletrônica 
• E-mail na NFe com XML e DANFE (PDF) anexados 
• Impressão do DANFE em modo paisagem e retrato 
• Calcula ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS e IR, substituição tributária 
• Carta de Correção Eletrônica (CC-e)  
• Romaneio de cargas 
• Permite o cadastro de Produto/Cliente/Fornecedor/ 
  Transportadora no preenchimento da nota fiscal 
• Impressão da descrição complementar dos produtos na NF 
• Permite gerar GNRE automaticamente 
• Cópia dos XMLs da NF-e por intervalo de data 
• Manifestação do Destinatário (MD-e) 
• Controle de lote  • Desconto por item 
• Emissão de NFe conjugada - consultar disponibilidade  com a prefeitura 
Contas a Receber 
• Recibos, boletos (com registro), boletos em forma de carnês, duplicatas, carnês e 
promissórias. 
• Recebimento parcial de contas 
• Recebimento das parcelas feitas no Cartão  
  (Cielo e Rede) através de extrato eletrônico 
• Agrupamento de contas a Receber 
• Selecionar/marcar várias contas para o recebimento 
• Contas a receber com cálculo de juros 
• Impressão do Recibo em mini-impressora (80 mm) 
• Selecionar/marcar várias contas para gerar o boleto 
  

Contas a pagar 

• Controle de Contas Fixas 
• Agendamento de contas a pagar 
• Selecionar/marcar várias contas para o pagamento 
• Pagamento parcial de contas 
• Contas a pagar com cálculo de juros 
  

DAV 

• Emissão de Pedido de Venda Mobile (on-line e off-line) 
• Emissão de Orçamentos e Pedidos 
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• Permite cadastrar novo cliente (desktop e mobile) 
• Reserva de mercadoria no Pedido 
• Permite informar Prazo de entrega por item e NCM na  
  impressão tipo "A4 Paisagem" 
• Busca do cliente pelo telefone 
  

Outros 

• Cadastro de fornecedores e transportadoras 
• Comissão para os vendedores por venda ou por produto 
• Sintegra, SPED FISCAL  e SPED PIS/COFINS 
• Fluxo financeiro, controle bancário e controle múltiplas contas 
• Controle de acesso por usuário e senha - completo e restrito 
• Cadastro da Inscrição Estadual de Substituição Tributária 
• Controle de Cheques Pré-datados 
• Ordem de Compra 
• Relatórios de movimentos financeiros, compra, venda,        
  cheques pré-datados, clientes, fornecedores, estoque, etc.  
• Backup  
• Filtros 
• Permite o uso de webcam para facilitar a captura de imagens para os cadastros 
• Cadastro de funcionários baseado em funções 
• Controle de descontos de funcionários 
• Geração do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) 
• Compatível com as Principais Impressoras Fiscais 
• Homologado para o PAF-ECF 
• Importação de Documentos Auxiliares  
  (Pedido/Orçamento/Ordem de Serviço/Pré-Venda) 
• NFCe e NFCe Mobile 
• SAT/MFe -  Cupom Fiscal Eletrônico de SP e CE 
• Cópia dos XMLs da NFC-e/SAT/MFe por intervalo de data 
• Envio do XML por e-mail da NFC-e/SAT/MFe 
• Recebimento de contas pelo NFC-e/SAT/MFe  
  buscando pelo nome 
• Abertura da gaveta no ECF 
• Controle de lote - ECF e NFCe/SAT/MFe 
• Impressão reduzida (NFC-e) 

 
Integrado com: 
• Balança (Checkout) 
• Orçamento 
• Pré-Venda 
• Pedido de Venda 
• TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)  
• Terminal de Consulta de Preços 
• Sistema de Retaguarda 
• Troco Simples (NFC-e/SAT) 
  

Indicado para Micros e Pequenas Empresas de Comércio 

 
Adegas     
Assistências técnicas     
Atacados     
Autoelétricas     
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Autopeças     
Bares, restaurantes, pizzarias, confeitarias e similares      
Bicicletarias     
Comércio de pneus     
Comércio de tintas     
Comércio em geral     
Conveniências     
Cosméticos e perfumaria     
Distribuidoras  
Ferragens     
Livrarias e papelarias     
Loja de materiais elétricos     
Lojas de alimentos     
Lojas de bijuterias     
Lojas de brinquedos     
Lojas de calçados e confecções     
Lojas de carnes     
Lojas de doces     
Lojas de esportes     
Lojas de informática     
Lojas de laticínios     
Lojas de lubrificantes 
Lojas de presentes     
Lojas de software     
Lojas de som e imagem     
Lojas de telefonia e celular     
Materiais de construção     
Mercados     
Móveis e eletros     
Oficinas     
Pet Shop     
Prestadoras de serviços      
Relojoarias, joalherias e óticas 
Vidraçarias 
Micros e Pequenas empresas     
  

 

Ligue já e conheça o Clipp Pro. 
Ligue (71) 4042-9222 / 99629-9294 (Whats App) 


