PDV de alta performance
Mantenha seus PDVs funcionando e não perca vendas!

As empresas de varejo que operam no Estado de São
Paulo, são obrigadas a possuir um aparelho - o SAT
- que responsável por validar e enviar o CFe (Cupom
Fiscal Eletrônico) à Secretaria da Fazenda Paulista.
Na prática, este aparelho funciona como se a Sefaz
estivesse em tempo real na loja validando todas as
transações comerciais, ou seja, se este hardware
sofrer alguma paralização, o CFe não é gerado e a
VENDA NÃO É CONCLUÍDA. Pesadelo não é mesmo?
Por este motivo, o SAT Manager da Sovos possui
validações que alertam ao usuário alguns tipos de
paralizações permitindo ao usuário a possibilidade
de ações proativas para evitar a paralização dos seus
PDVs. Assim, suas vendas seguirão normalmente.

Localização (CNPJ cadastrado no SAT)

Identificação da Loja (Nome
atribuído pelo cliente, eg. Loja 1, 2, 3,
Loja Ribeirão Preto e etc)

Número de Série do SAT

Status geral do SAT

Tipo de Rede utilizada

IP da rede conectada no SAT

Status da rede no SAT

Para saber mais acesse sovos.com.br | 11 5105 8500

Problema

Solução SAT Manager

O SAT pode operar 10 dias off line, ou seja, no 11º dia o
SAT se autobloqueará.

O SAT Manager alerta os dias que o SAT esta
off line.

Caso o SAT esteja off line e sua memória esgotar antes
mesmo dos 10 dias, o SAT não irá mais validar as vendas.

O SAT Manager alerta sobre capacidade da
memória do SAT (em % e Kb).

Digital utilizada, o que gera novas versões do software
do SAT, que são disponibilizadas pelos fabricantes. Se
esta versão não for atualizada a tempo, o SAT será
paralisado e as vendas também. Em alguns casos, após
a data limite o SAT não poderá mais ser atualizado e
o lojista precisará adquirir novo SAT (custo médio R$
900,00 por SAT).

O SAT Manager aponta sobre qual a versão
do layout você está, sobre o vencimento da
certificação digital e qual a versão do software
do SAT.

O SAT possui uma bateria interna e se esta bateria se
esgotar, o SAT sofrerá uma parada e suas vendas não
poderão ser concluídas.

O SAT Manager alerta sobre o nível de bateria
do SAT, para que você nunca fique na mão.

As vendas que ocorrerem durante o período em que
o SAT estiver off line, os CFes ficarão armazenados na
memória, mas precisam ser informadas ao Fisco para que
ele tenha ciência das transações.

O SAT Manager alerta sobre a quantidade de
cupons fiscais represados no equipamento
evitando possíveis problemas futuros.

Como funciona?
Instalamos um software no computador que está ligado ao SAT, que geralmente está no PDV. Este software
envia a cada 5 minutos uma consulta do status do SAT. Esta consulta é interpretada pelo nosso sistema SAT
Manager e enviado para a nossa nuvem onde o usuário checa a situação dos seus SATs em um simples, porém
funcional, Dashboard.

Portal Gestão SAT

SEFAZ
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Coleta de dados do SAT

PDV

Diferenciais
•
•
•
•
•

Sistema simples - user friendly
Não requer treinamento – intuitivo
Não ocupa memória – Leve, porém
consistente
Homologado com todos os SATs
Software 100% escalável – possibilidade
de crescimento exponencial

Benefícios
•
•
•
•

Inventário simples e rápido dos
equipamentos SATs
Monitoramento dos SAT sem a
necessidade da visitor a cada PDV
Antecipação da indisponibilidades
do serviço
Economia com o time de operações
e suporte
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