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1. O SISTEMA
O VHSYS é um sistema SAAS online de gestão empresarial para micro e pequenas
empresas.
A principal vantagem do sistema VHSYS ser em SaaS (da siga em inglês Software
como serviço) é que ele não requer instalação, basta apenas o usuário ter acesso a
internet e fazer o login dentro da plataforma. Desta forma é possível reduzir custos
com taxas de implementação e atualizações.
O sistema conta com uma ampla variedade de ferramentas integradas que irão aperfeiçoar o sistema de gestão da sua empresa e também reduzir o tempo gasto com a
gestão de tarefas diárias que poderão ser automatizadas. Tudo isso armazenado de
forma online e podendo ser acessado de onde você estiver.
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2. PRINCIPAIS VANTAGENS
Contamos com recursos que estão em constante evolução para garantir o melhor
serviço sempre. Ao contratar o VHSYS, o empresário terá ao seu dispor diversas funcionalidades e vantagens exclusivas, as principais são:

•

Contratação rápida e liberação de acesso imediato;

•

Suporte via help-desk, chat, email e telefone;

•

Dados disponíveis online onde você estiver e quando você precisar;

•

Armazenamento seguro no sistema: Todas as notas fiscais são armazenadas
durante os 6 anos exigidos pelo governo;

•

Sistema 100% seguro;

•

Atualizações constantes de acordo com as novas versões do manual do contribuinte;

•

Armazenamento de XML de entrada e saída por 6 anos;

•

100% compatível com tablets e smartphones.
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3. MÓDULOS DO SISTEMA
Um dos principais diferenciais do sistema online de gestão VHSYS é que todos os
planos ofertados possuem os mesmos módulos. Dessa forma, a empresa poderá
utilizar todas as funcionalidades do sistema de acordo com suas necessidades. Os
módulos do sistema VHSYS compoem:
Controle Financeiro - Tenha acesso a informações financeiras precisas do seu negócio e acompanhe a qualquer momento seu contas a pagar, contas a receber, extratos,
emita boletos, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa e muito mais.
Vendas e Faturamento - Organize os pedidos e orçamentos solicitados, emita NF-e,
agrupe produtos, gere ordens de compra com base em pedidos, faça lançamentos
e gerenciamento de comissões e muito mais. Com o VHSYS o controle de vendas e
faturamento fica muito mais prático e seguro.
Controle de Compras - Centralize as ordens de compras, entradas de mercadorias,
lance produtos no estoque, gere notas fiscais eletrônicas, cadastre produtos, fornecedores, via XML e armazene -os por até 6 anos.
Gerenciamento de Estoque - Faça a movimentação diária e mensal de estoque, crie
e imprima etiquetas, organize a posição do estoque, tenha acesso ao custo médio de
produtos e controle total de produtos.
Relatórios Detalhados - Tenha acesso a diversos relatórios para controle de seus
clientes, produtos, fornecedores e transportadores, controle financeiro de entrada e
saída, gráfico de evolução anual, clientes que mais compram e muito mais. Saiba
quais são seus produtos mais vendidos, saiba a margem de lucro simples e detalhado e veja a evolução de venda mensal.
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4. LOJA DE APLICATIVOS
O Sistema VHSYS conta com uma loja de aplicativos integrada com recursos extras
que posibilita sua empresa a ter acesso a mais funcionalidades de acordo com suas
necessidades, confira alguns de nossos aplicativos:

VH DRIVE

ANIVERSARIANTES

Centralize informações e arquivos

De os parabéns automaticamente

digitais de sua empresa.

aos seus clientes, via e-mail e SMS.

LOJA VIRTUAL

E-MAIL MARKETING

Venda na loja virtual VHSYS,

Envie promoções e lançamentos

integração com pagamento e

aos seus clientes com o envio de

correios.

E-mails.

GESTÃO DE PROJETOS

COTAÇÕES

Desenvolva projetos e iniciativas

Realize cotações com fornecedores

com maior facilidade

e centralize suas respostas.

FUNIL DE VENDAS

COBRANÇAS

Encontre as respostas através de

Ferramenta para sua empresa redu-

nosso Funil de Vendas.

zir a inadimplência de seus clientes.
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5. PLANOS E SERVIÇOS

Todos os planos com preços sem alterações na assinatura mensal*

Bronze

Prata

Ouro

R$ 55,92

R$ 79,92

R$ 127,92

2 usuários

3 usuários

4 usuários

15 NF-e e NFs-e

60 NF-e e NFs-e

150 NF-e e NFs-e

75 NFC-e

300 NFC-e

750 NFC-e

Boletos Bancários

Boletos Bancários

Boletos Bancários

por mês

por mês

Platina

por mês

Diamante

R$ 207,92

R$ 239,92

5 usuários

6 usuários

300 NF-e e NFs-e

500 NF-e e NFs-e

1500 NFC-e

2500 NFC-e

Boletos Bancários

Boletos Bancários

por mês

por mês

Para quantidades maiores de Notas Fiscais e Boletos, consulte
com nossa equipe comercial.

VHSYS - Sistema de Gestão Empresarial

7

6. PLANO POR USUÁRIOS

+ 1 Usuário

+ 5 Usuários

R$ 15,90

R$ 49,90

+ 10 Usuários

+ 50 Usuários

por mês

R$ 79,90
por mês

por mês

R$ 379,90
por mês

Para quantidades maiores de usuários, consulte com nossa equipe comercial.
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7. APLICATIVO ANDROID E IOS

O aplicativo de pedidos VHSYS é totalmente gratuito, não é necessário realizar cadastros ou possuir uma conexão com a internet para a utilização. Cadastre seus
clientes, produtos e pedidos offline.
Para as empresas que necessitam fazer a gestão de sua equipe de vendas, o aplicativo possui uma opção de sincronização com o sistema online.

BAIXE O APLICATIVO GRATUITAMENTE
DISPONÍVEL NA
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8. PROGRAMA DE PARCEIROS
Tornando-se parceiro VHSYS, você ganha tempo e dinheiro. Nosso programa de parceiros é voltado para empresas que trabalham com micro e pequenos empreendedores. Indicando o VHSYS seus clientes terão um sistema que ajudará a tornar a gestão
empresarial muito mais prática e eficaz e você ganha comissões mensais por cada
indicação contratada.
Contadores, empresas de TI, consultorias e certificadores podem se tornar parceiros
e recebem diversas vantagens ao indicar o VHSYS, tudo centralizado e organizado:
•

Área exclusiva para acesso aos clientes indicados e que fazem parte de seu canal
de indicação;

•

Backup de entrada e saída NF-e e NFc-e emitidas que pode ser feito entre datas e
por cliente;

•

Relatório de NF-e emitidas por período e por cliente, com geração de XML e impressão de DANFE;

•

Suporte ao cliente para emissão de NF-e e NFs-e e questões fiscais;

•

Relatório de movimentações financeiras incluindo backup de comprovantes anexados;

•

Relatório de comissionamento e resgate;

Quanto mais você indica, mais você ganha do VHSYS!
•

Valor integral da primeira mensalidade paga pelo indicado;

•

Comissões de 5% mensais sobre faturas pagas de todos os indicados;

Com o VHSYS além de sua empresa ganhar indicando clientes, você ainda aumentará
a fidelidade do mesmo. Além de oferecer o sistema completo, o VHSYS também possui especialistas sempre atentos as mudanças fiscais e regras para emissões de documentos fiscais.
Indique agora mesmo o sistema de gestão online do VHSYS para seus clientes e
evolua a forma de gerir uma empresa com mais rapidez, praticidade e eficácia!
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9. GRADE DE COMISSÃO
Quanto mais clientes você indicar o VHSYS, mais você ganha! Confira abaixo como
funciona os planos para cada tipo de parceiro e suas respectivas comissões:

Parceiro Start

Parceiro Pro

30 empresas ativas

De 31 a 50 empresas ativas

5% de comissão

7% de comissão

Parceiro Premium

Parceiro Enterprise

De 51 a 100 empresas ativas

Acima de 100 empresas ativas

10% de comissão

15% de comissão
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10. DÚVIDAS FREQUENTES
9.1. Existe algum custo para se tornar parceiro VHSYS?
Não, o programa de parceria é gratuito e consiste apenas na indicação de clientes.
9.2. Como funciona o repasse de comissão?
Basta estar logado no painel de parceiro e clicar em resgatar comissão, após esse
procedimento é necessário informar sua conta bancária. Lembramos apenas que o
resgate mínimo é de R$200,00 reais. Para empresas e contabilidades é necessária a
emissão de nota fiscal de serviço contra a VHSYS e no caso de Autônomos será gerado um RPCI e reduzindo os encargos pertinentes ao valor resgatado. O prazo para
pagamento é de 10 dias úteis, podendo ocorrer antes.
9.3. Tenho direito a uma licença VHSYS como parceiro?
Após a 10ª indicação ativa pagante basta enviar um e-mail para contato@vhsys.com.
br e solicitar sua licença cortesia, lembramos apenas que é restrita para uso do indicador e limitada ao plano Bronze.
9.4. Indiquei um cliente mas o mesmo não utilizou o link de indicação o que fazer?
Basta enviar um e-mail para contato@vhsys.com.br, contendo o CNPJ ou CPF do
cliente indicado e a indentificação de seu ID de parceiro, que faremos o vinculo.
9.5. Disponho de um volume grande de clientes para indicar como faço?
Basta entrar em contato com nossos consultores que lhe auxiliaremos no processo
de inclusão dos clientes e faremos o treinamento necessário para os mesmos começarem a utilizar o VHSYS.
9.6. Posso cobrar o valor do plano do meu cliente?
Não, pois o responsável pelas cobranças e emissão de nota fiscal com o cliente indicado é o VHSYS.
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9.7. Posso cobrar por um treinamento, consultoria ou implantação?
O VHSYS não realiza cobranças para os itens citados, caso o parceiro queira realizar
a cobrança do mesmo pelos serviços prestados é totalmente a cargo do cliente final e
a empresa que esta indicando, sendo explicado e detalhado ao mesmo que o VHSYS
não cobra taxas referente aos mesmos e que é um serviço tercerizado. Caso ocorra
denuncia de clientes de exigencia de cobranças o parceiro será descredenciado.
9.8. Meu cliente tem direito a suporte?
Sim, no valor mensal pago ao VHSYS já está incluso o suporte por ticket e telefone.
9.9. Posso fazer algum tipo de divulgação de nomes ou outras informações de
clientes?
É expressamente proibido a divulgação e publicação de clientes em paginas pessoais
ou qualquer meio de comunicação, para segurança do indicador e do cliente.
9.10. O VHSYS entra em contato com os cadastros feitos em nome de minha empresa mesmo que em fase de testes ou contratados?
Sim, nossa equipe comercial entrará em contato com todos os clientes para dar as
boas vindas ao sistema e esclarecer dúvidas, e, no caso de um cliente teste, auxiliar
no processo de venda.
9.11. O VHSYS possui alguma promoção diferenciada?
O VHSYS sempre dispõe de descontos e promoções momentâneas, com descontos
que podem variar de acordo com a campanha. Caso o cliente indicado entrar em uma
destas campanhas o valor da comissão pode sofrer variações.
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