UM COMPARATIVO ENTRE OS

2 MELHORES MELHORES
SOFTWARE PARA REVENDER

Conheça as vantagens de revender software | livesistemas.com.br

Conheça agora os dois melhores software para
gestão de posto de combustível que estão
disponíveis no mercado. Conheça seus benefícios.
Irei te apresentar o Live Posto e Linxs Posto.
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O LINXS POSTO
A empresa é especialista em soluções
de tecnologia da informação para o
varejo, a Linx é uma empresa com
matriz em São Paulo e mais de 30
anos de história no desenvolvimento
e
distribuição
de
soluções
informatizadas. É um dos melhores
softwares de gestão para posto de
combustível, batizado de “Linx Postos”
e oferece, também, o gerenciamento
de lojas de conveniência.
Como destaque, a solução é baseada
em uma plataforma cloud (na
nuvem), o que garante segurança e
proporciona recursos de mobilidade e
alta flexibilidade do sistema. Mais que

isso, essa configuração possibilita a
gestão de redes de postos e contribui
significativamente para a redução
dos custos com infraestrutura de TI,
além de permitir que o gestor amplie
ou reduza os serviços contratados
de acordo com a necessidade de sua
empresa.
O Linx Postos oferece, ainda,
integração com transportadoras e
controle total do abastecimento de
caminhões.
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LIVE POSTO
Produzido pela Live Sistemas, uma empresa
alagoana com 17 anos de mercado, atuando
hoje com mais de 500 clientes e nos seguintes
estados brasileiros: Alagoas, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia,
Ceará, Maranhão, Tocantins, Espírito Santo,
Pará e São Paulo. Um ponto chave e muito
importante é que o sistema encontrase homologada em diversos Estados no
cumprimento das obrigatoriedades fiscais,
tais como PAF-ECF, NFC-e, MF-e e SAT Fiscal,
SPED Fiscal e contribuições, o que ajuda muito
o gestor ou o dono do posto de combustível,
além de haver integração entre as bombas,
a loja de conveniência e o poder te adicionar
outras contas de posto no mesmo sistema,
oferecendo o melhor controle para o cliente.
Esse, que é um dos melhores softwares de

gestão para posto de combustível, possui
recursos para controle operacional, financeiro,
gerencial e fiscal do negócio, permitindo
que o gestor tenha um acesso completo da
empresa a partir de qualquer local com acesso
à internet, tanto através de computadores
como de celulares android. Uma grande
vantagem nesse sistema é a função de PDV
TABLET que seria uma facilidade na hora do
pagamento através do cartão de crédito,
assim então, agilizando esse processo que pro
motorista quanto mais rápido for realizado,
melhor, então, acaba que você irá oferecer
mais mobilidade e agilidade no atendimento,
fazendo com que o posto gere mais venda.
Um grande bônus que a Live Sistema oferece
para a revenda é margem de lucro de mais
de 100% sobre os contratos. Não tem porque
você não escolher o Live Posto para revender!
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Agora leia o que um de nossos clientes fala a
respeito do nosso software.

Para nós que fazemos o Posto Guri , a
Live Sistemas é uma parceira, mediante
as nossas necessidades sempre esteve
pronta a atender e nos ajudar em tudo
que solicitamos, a empresa nos dá
suporte com profissionais qualificados e
atenciosos. Não deixando nada a desejar.
Agradeço a parceria e indico de olhos
fechados a LIVE.
Posto Guri
Maceió, Rafael Tenório
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